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Blberi Koiesis 
Z pośród wszystkich kandydatów 

ńa prezydenta Republiki Łotewskiej 

niewątpliwie dobrze się stało, że zo- 

stał wybrany Albert Kwiesis. Kandy- 

datów właściwie było trzech: Kwiesis, 

Kalninsz i Semgal, jakkolwiek wido- 

mą kandydaturą była osoba komu- 

nisty Miesisa, a Semgal wcale nie figu- 

rował na liście. Kandydatura Miesisa 

—komunisty była žoczywišcie  fikcyj- 

* ną. Komunistom chodziło, jak zwykle 

| zresztą o momenty propagandowe, 

demagogiczne, okazanie naocznie, że 

socjaliści nie będą głosować na 

i „przedstawiciela ludu", a raczej przy- 

„ chylą się do osoby „burżuja" Kwiesl- 
„sa. Kandydatura ta zaraz odpadła,'by 

już więcej nie powrócić. Natomiast 

Semgal, ostatni prezydent, stanowił 
rezerwę centrum i ostateczność So- 
cja! demokratów. Centrum, do które- 

| go właśnie należy Semgal, liczyło się 
z tą możliwością, iż skoro socjaliści 

| postawieni będą przed alternatywą, 
` że prezydentem republiki zostanie 

przedstawiciel prawicy i że kandydat 

ich własny niema żadnych szans, 

pójdą na ustępstwa i będą głosowali 
na Semgala. Stało się wszelako iqa- 
czej, niż przy poprzednich wyborach. 
Socjaliści postawili warunki, ażeby 

centrum poparło socjalistów w naj- 
* bardziej aktnalnej sprawie Kas Cho- 
rych, na co centrum zgodzić się nie 
chciało. Z drugiej zaś ;strony stron- 
nictwo  socjal-demokratów _ orzekło 
zgodnie, iż dotychczasowa praktyka 
i osoba obecnego prezydenta pań- 
stwał wcale ich nie zachęcają i że 
koniec-końców  Semgal i Kwiesis 
ostatecznie mało się pomiędzy sobą 
różnią. W ten to sposób upadła, a 
raczej wogóle nie doszła do skutku, 
kandydatura ostatniego prezydenta. 

  

Walka zatem toczyła się pomiędzy 

dwoma  kandydaturami: wyraźnej 
prawicy, członka stronnictwa Zwią:ku 
Chłopskiego—Kwiesisa i przedstawi. _ 
cielem najliczniejszej, ale zupełnie na 
Łotwie odosobnionej  partji, socjal- 
demokratów — Kalninsza, obecnego 
przewodniczącego: sejmu. Zwyciężył 
Kwiesis. Nie było to dla Łotwy nie: 
spodzianką: przedstawiciel _ przecież 
olbrzymiej większości rolniczej  lud- 
ności kraju, pozatem personalnie 
człowiek zupełnie czysty, politycznie 

spokojny, społecznie zrównoważony. 
Druga kandydatura tegoż samego 
Związku Chłopskiego omawiana bar- 
zo w ostatnich dniach, mianowicie 
imanis, pierwszy na Łotwie niepod- 

lęgłej premier, jest partyjnie daleko 
AS Sean i przez długi czas był 
objektem ciągłych ataków opozycji 
chociażby za czasów gdy Sprawował 
urząd ministta spraw zagranicznych. 

Niewątpliwie Kalninsz, przewodni: 
czący Sejmu jest również osobą po: 
ważną w każdym wypadku, a jeżeli 
zaś chodzi specjalnie o nasze zainte- 
resowania, to wbrew panującym w 
partji socjalistów tendencjom — na- 
wet wielki przyjaciel Polski. To samo 
jednak da się powiedzieć o Kwiesisie 
(n. b. kawalerze Krzyża Komandor- 
skiego „Polonia Restituta") z tą jed- 

Ij nai niemałą różnicą, że  Kalninsz 
jest członkiem įpartji najbardziej w 
całej Łotwie wrogo względem Polski 
usposobionej, -natomiast Związek 
Włościański, do którego należy Kwie- 
sis jakkolwiek często 'podpor. adkują 
cy interesy zagraniczne Łotwy spra- 
wom wewnętr nym i partyjnym, po. 
Siada mimo wszystko Stare tradycje 
Mejerowicza, największego tego zwiąy- 

ku męża. — Notujemy te „momenty 
raczej na marginesie dziennikarskim, 
niż żebyśmy mieli je podkreślać, po: 

nieważ uprawnienia prezydenta pań- 
stwa na Łotwie są tak ograniczone, 
że na bieg spraw politycznych nie ma 
on prawie żadnego wpływu. J. 
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Rząd oobec kryzysu 
° gospodarcze$0 

Teletonem od własm koresp. „Słowa* z 

Warszawy*. Prezydjum Rady Ministrów za 

pośrednictwem Agencji „lskry* wydało na- 

stępującw wyjaśnienie, zawierające ppglądy 
rządu w sprawie walki z krvzysem gospo- 

qat czym. 

"Rząd" poświęcił dwa pierwsze posiedze. 
nia Rady Ministrów wyłącznie sprawom wal 

ki z kryzysem gospodarczym. Na podstawie 

zgioszorzych przez p. ministrów referatów, 
poświęconych charakterystyce obecnej sytua 
cji ekoriomicznej kręju, ustalone zostały wy 

tyczae programu walki zi kryzysem. Postano- 

wieuja powzięte, w nickem nie odbiegają w 
zasadniczych tendencjach od dotychczasowej 
polityki gospodarczej rządów  pomajowych, 

zawierającej duże wzmożenie wszystkich sił 

produkcyjnych społedzeństwa i do  podnie- 

sienia dobrobytu najszerszych warstw spo- 

łeczeństwa prązzi zaząętwnienje ciągłości oraz 

rentowności procesom gospodarczym. 

idąc go nakreślonej w powyższy sposób 
НпЙ rząd _ przedkwsąystkiem postanowił 

przyjść z wydatną pomocą dla rolnictwa, 

którego odbudowa: rentowności jest dla rzą- 

du postulatem naczelnym. Rząd aietylko 

utrzymuje nadal w mocy cpcyzję rządu po- 

przedniego o rozłożeniu płatności podatków 

ciążących ra rolnictwie, lecz ponadto rozwa- 

ża możliwość dalszego wykorzystania upraw 

nień ustawowych w celu stosowania syste. 

mu ulg podatkowych w granicy konieczno- 

ści gospodarczych i możliwości budżeto- 

wych. 
Niezależnie od tego, rząd ząmierza w 

wydatniejszy sposób zasilić rolnictwo kredy- 
tami stanowiącemi integralną część progra. 
mu doraźnej pomocy dla rolnictwa. Rząd bę 
dzie piinie baczył, aby kredyty te zostały 

jaknajbardžiej skutecznie, doprowadzo- 

do producenta rolnego. Jednocześnie rząd 
prowadzi nadal prace w kierunku usprawnie- 
ma wywozu zboża, przyczem akcja ta od- 

bywa się w ścisłem porozumieniu z organi. 
zacjami  rolniczo-handlowemi. 

Uwzglętkiiając trudne. położenie przemy- 
słu i handlu, rząd w szerszym niż dotychczas 
zakresie, korziystał z uprawnień ustawowych 

do stosowania ulg podatkowych, co przy- 

czynić się winno do ułatwiergia procesu ku. 

mulacji kapitałów; zpirazem przystąpiono do 
regjizacji uchwały propagandowej rządu © 

przyznanie 50 milj. zł. kredytów lombardo- 

wych dlą klasy praemysłowej najbardziej 

dotkniętej kryzysem. 

Niezależąje od tego podjęte będą wysiłki 

w delu potasrjenia knedytu wewnętrznego, 

ułatwienia korzystania z kredytów zagranicz- 

nych oraz usprawnienia bankowości, w gra- 

nicy uprawnień ustawowych i z zachowaniem 

zobowiązań międzyrarodowych. 

Rząd zmierza przez, poiitykę celną, do 

zabęezpieczenęa zbyśu na rynku krajowym 

własqym przemysłom. Z drugiej strony eks. 

port naszej produkcji stanowi czołowy przed 

miot troski rządu. Zmierzając do zabezpie- 

cenia ciągłości praqy w przemyśle rząd 

przykłada wielką wągę do zapoczątkowanej 

poprzednio akcji planowej, rozłożenia i przy- 

sporzenia zamówień państwa i samorządów 
dla przedsiębiorstw przemysłowych.  Jedno- 

cześnie rząd dokłada starań, aby należności 
za dostąwy dla państwa byty regulowane we 
właściwych terminach. Równocześnie rząd 

postanowił wstrzymać wszelkie riowe inwe. 
stycje, zmierzające do rozszerzenia produkcji 
przedsiębiorstw państwowych, których  po- 
daż zę strony przedsiębiorstw prywatnych 

zaspakaja potrzeby rynku krajowego. 

Dotkliwie odczuwkne przez klasę robot- 

niczą bezrobocje zwalcza rząd przez przy- 
śpieszenie reatizacji programu inwestycyjne. 
budowlanego, obejmującego akcję budowy 
domów, dróg lądowych i wodnych, kolei, mo 
stów i t. p. 

Na sl tey uruchomiona będzie w ciągu 

r. b. suma około 400 milj. zł., nie licząc około 

75 milį. zł., które przieznaczone zostaną na 
budownictwo dieszkaniowe. Uważając głód 
mieszkaniowy za klęskę społeczetą, rząd pod- 

jął pracę nad ustaleniem programowego uję- 

dja dałokształtu spiraw, związanych akcją 

budownictwa mieszkaniowego. 

Rząd rozważa pozatem możliwości 
wprowadzenia w życie rozporządzenia Prezy 

denta Rzplitej o utworzeniu przedsiębiorstwa 
„Polskie Kołeje Państwowe”. Stosowanie ulg 
podatkowych dla rolnictwa, przemysłu : han. 

dlu, uruchomienie kredytów dla rolnictwa, 
oraz! podjęcie szerokiej akcji budowianej wy- 
maga znacznych wysiłków ze stronfy skarbu 
państwa, tembardziej, że równowaga budże- 
tów miesięczna ma być utrzymana. Nie mniej 

jednak rząd, licząc się ze zmniejszoną zdoł. 

nością płatniczą społeczeństwa i uważając za 
konieczne stworzenie odpowiednidh warun- 
ków dla odbudowy kapitału obrotowego w 

życiu gospodarczem dążyć będzie do kom. 
presji budżetu niż do jego piełnego wykona. 
nia, gdyby to wykonanie miało pociągnąć za 
sobą wyjątkowo ciężkie skutki dla poszcze- 

gólnych dziedzin życia gospodarczego. 

W żadnym jednak wypadku wspomnia- 
na kompresja nie będzie dotyczyć kredytów 
gospodarczych ra pomoc dia bezrobotnych. 

BARANGWICZE — ai. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, --- Buieć Kolejowy. 
BRASŁAW — Keslęgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowosiczi 
LUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GLĘBOKIE — ul. Zamzowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Nuch*, 
HORODZIE] —- Dworzec Kolejowy — K. Smerzyństi. 
"WIENIEC — sklep tyionio: 8. Zwierżyński. 
4LECK — sklep „Jedność”, 
LIDA — m, Suwsiska 23, S. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruck”. 
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ELSTWA 
ё — ul. Ratuszowa, Księx 

UEK — Kiosk St. hiic 
МУ -— Księgarnia T-' 

„NA — ilsięgzrnia Spółdz. 
— Księgarnia г iska — St. Eednarski. 

AWY — Księgarnia Połszjej Macierzy 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego. ui 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. SWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — uł. Mickiewicza 24, F. juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. , 
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Stadjum krytyczne obrad morskich Polityka czy nerwy? 
Porozumienie między Anglją, Stanami Zjednoczonemi i 

Japonją jest już faktem dokonanym 
LONDYN. 10. IV. PAT. Jak się dowiaduje Reuter z kół konferencji 

morskiej w Londynie, wynikiem dzisiejszego rannego posiedzenia delegacyj 
angielskiej, amerykańskiej i japońskiej było przyjęcie ;decyzji, że każdy na- 
ród ma prawo zachowania jednego wielkiego okrętu wojennego, który 
miałby być uważany za okręt klasy specjalnej. 

Pozaiem Japonja upoważniona została do zachowania trzech 
krążowników, które mają służyć jako statki szkolne. 

Wielkie ożywienie, jakie panowało dziś wśród delegatów na konie: 
rencję, wskazuje, że rokowania wchodzą w stadjum krytyczne. Zakomuni- 
kowano dziś oficjalnie o osiągnięciu całkowitego porozumienia między An- 
glią, Stanami Zjednoczonemi i Japonją co do wszystkich punktów  poro- 
zumienia. 

Sekretarz stanu Stimson odwiedził dziś rano Brianda. Delegacja ame- 
rykańska ma podobno przedstawić nowe zlecenia, dotyczące porozumienia 
między pięciu mocarstwami. 

łekkich 

Francję i Włochy obowiązywać będzie tylko porozumienie 
techniczne, klauzula tonażowa nie 

LONDYN, 10. IV. PAT. Konferencję morską można właści. 
wie uważać za zakończoną. W ostatniej chwili formuła interpre- 
tacji art. 16 paktu Ligi Narodów została zarzucona wobec nie- 
ustępliwošci Włoch, których stanowisko uniemożliwiło Francji 
uczynienie żądanej redukcji 50 tys. tonn. Obecnie ma zostać za- 
warte porozumienie 5:cdu mocarstw w sprawach technicznych, 
zawierające klauzulę ograniczenia cyfrowego tonażu trzech mo- 
carstw. Klauzula obowiązywać będzie tylko Anglję, Amerykę i 
Japonię. Porozumienie techniczne obowiązywać będzie 5 mo- 
carstw. Pozostawiona zostanie możność przystąpienia Francji i 
Włoch do układu z chwilą dojścia do porozumienia. 

Mwe perspektywy otworzą się dopiero w* Genewie 
PARYŻ, 10. IV. Pat. „Le Matin" pisze, że po konferencji londyńskiej 

otworzą się nowe perspektywy w Genewie. Za kilka dni Briand wystosuje 
do wszystkich rządów europejskich kwestjonarjusz w sprawie możliwości 
federacji politycznej i gospodarczej. z, ° 

Dzienafk wyraża nadzieje, że majowe zebranie w Genewie doprowa- 
dzi do porozumienia między Francją a ltalją w ramach wielkich interesów 
europejskich. 
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Porozamienie w sprawie programu frentowego w Niemczech 
BERLIN, 10. VI. PAT. Na konferencji jaka odbyła się wczoraj w pó- 

žnych godzinach wieczornych między gabinetem Rzeszy a przywódcami 
stronnictw, popierających rząd Brueninga, doszło do porozumienia w 
sprawie programu finaasowego, 

Porozumienie to oparte na wniosku kompromisowym, przyjęte zo- 
stało przez przedstawicieli wszystkich stronnictw koalicji rządowej z wyjąt- 
kiem bawarskiej partji ludowej, której frakcja jednogłośnie kompromis od- 
rzuciła, zgłaszając wniosek odmienny. 

Wniossk kompromisowy przewiduje między innemi podwyższenie po- 
datku od piwa o 50 proc. Dotychczas rząd projektował podwyżkę 80 
procentową' 

L] 

Ghandi'ego siły rosną 
Na czele grupy fabrykującej sól przewodniczący Kongresu 

S narodowego 
ALLAHABAD. 10.IV. Pat. Przewodniczący kongresu narodowego sta- 

nął na czele grupy, fabrykującej nielegalnie sól, sprzedawaną następnie na 
licytacji. Przy sprzedaży tej nie interwenjowała policja. 

Rewizja w siedzibie Kongresu narodowego 
BOMBAJ. 10.IV. Pat. Policja dokonała rewizji w siedzibie 

kongresu narodowego, przyczem aresztowała sekretarza kongre' 
su oraz komendanta milicji narodowej. 

Demonstracyjry protest studentów w Orissie 
ORISSA (Indje Wschodnie). 10.IV. Pat. Jeden z wybitnych leaderów 

kongresu hinduskiego został aresztowany w chwili, gdy prowadził grupę 
ochotników na brzeg morski celem pogwałcenia przepisów ustawy о mo- 
nopolu solnym. Podrażnieni tem aresztowaniem studenci opuścili demon- 
stracyjnie gmach tutejszej uczelni i rozpoczęli maniiestować na ulicach. 
Aresztowano 14 osób. 

Proces Ulifza w drugiej insfancji 
Powołanie w charakterze eksperta uczonego z Lozanny 

KATOWICE, 10 IV. Pat. Na dzisiejszej rozprawie przeciwko Ottonowi Ulitz'owi 
sąd rozpoczął przesłuchiwanie drugiego rzeczoznawcy prof. Króla. Na wniosek obrony, 
poparty przez oskarżyciela publicznego, trybunał postanowił dopuścić w charakterze 
rzeczoznawcy bawiącego właśnie w Katowicach profesora grafologji uniwersytetu w 
Lozannie i wiceprezesa instytutu międzynarodowego kryminclogji Gischofa. Następnie 
zeznawał świadek kpt. Lis. Rozprawa trwa. 

Obrona usiłuje osłabić zeznania kapitana Lisa 
„KATOWICE, 10—IV. PAT. W dalszym ciągu rozprawy przeciwko Ulitzowi prze- 

słuchiwany był dziś świadek kpt. Lis, który powtarzał swe zeznania, jak przed sądem 
pierwszej iastancji. Obrona stara się osłabić wagę jego zezcań. Następnie Świadek 
Ronge, dyrektor biura Voiksbundu wyjaśnia kwestję maszyny do pisania z literami 
polskiemi craz „okoliczność, iż nie wszystkie pisma, które wychodziły z Volksbundu miały numer dziennika, co potwierdza również oskarżony Ulitz. Dopuszczonemu przez 
trybunał rzeczoznawcy prof. Gischofowi z Lozanny wręczono uzupełniony w między 
czasie materjał celem zbadania go i wydania orzeczenia co do podpisu Ulitza na 

nim dokumencie. O godz. 14.30 przewodniczący odroczył rozprawę do 
godz. J. 

Różne orzeczenia rzeczoznawców w sprawie fałszerstwa 
: podpisu 

  

KATOWICE, 10 IV. Pat. Dziś o godz. 16.30 w dalszym ciągu rožprawy w pro- 
cesie przeciwko Ulitz'owi sąd przystąpił do ponownego przesłuchania rzeczoznawcy 
prof, Króla, który przedstawił wyniki badania, fotografji inkryminowanego dokumentu, 
zawierającego podpis Ulitza. Rzeczoznawca podtrzymuje swe pierwotne orzeczenie, 
złożone przed sądem pierwszej instancji, twierdząc, iż podpis na dokumencie pochodzi 
od oskarżonego Ulitza. Następnie przesłuchano rzeczoznawcę prof. Bischofa, który 
oświadczył, że nie zmienia swego orzeczenia, złożonego na rozprawie w pierwszej in- 
stancji i że na podstawie fotografji nie może orzec ani o autentyczności, ani o fał« 
szerstwie podpisu. Prof. Król natomiast wykazuje, że podpis na inkrymiaowanym do- 
kumencie nie odbiega swoją strukturą i wymiarami od innych podpisów Ulitza, któ- 
rych autentyczność nie jest kwestjonowana. O godz. 20.25 rozprawę przerwano: Dal- 
szy ciąg jutro o godz. 10 przed południem. 

Marszałek Senafu prof. Szymański 
w Trenczyńskich Cieplicach 

PRAGA, 10. IV. Pat Do Treńczyńskich Cieplic przybył p. marszałek 
Senatu prof. ]. Szymański z małżonką na kurację. . 

Stoi wszystkim Polakom _ przed 

oczyma straszna scena genjal 

nem piórem  sienkiewiczowskiem 

sklešlona. Oto wojewodzie  wileń- 

skiemu Januszowi Radziwiłłowi, 

dzowi swojemu, oficerowie jego woj- 

ska wymawiają posłuszeństwo, rzuca” 

jąc mu buławy pod nogi. Rzucić buła- 

wę dc nóg, złamać szablę w oczach 

wodza — było uważane zawsze za akt 

najżywszego protestu, połączonego z 

zarzutem zdłady postawonym temu 

pod czyje nogi oznaka ta, czy broń 

honorowa rzuconą była. Był to gest 

wysoce tragiczny, ten, kto się go chwy 

tał, o ile nie był błaznem, lub histe 

rykiem, rozumiał, że obraża swego wo- 

dza w najwyższym stopniu i rozumiał 

że swój własny honor stawia na kartę, 

wo 

„bo może ten gest czynić tylka wtedy, 

jeśli sumienie jego jest pewne, że za- 

rzut zdrady jest prawdziwy, słuszny, 

udowodniony. Gest ten tragiczny łączy 

się też w pamięci naszej z prawdziwie 

tragicznemi i poważnemi chwilami hi- 

storycznemi. 

Odesłanie orderu jeśli nie równa 
się w swej protestującej wymowie z 

rzuceniem buławy, lub złamaniem sza 

bli, ta w każdym razie należy do tej 

samej kategorji protestów bezwzględ- 

nych, połączonych z zarzutami najpo- 
ważniejszemi. 

Proi. Stanisław Głąbiński, polityk 
narodowy, obecny senator — pa trakta 

cie Brzeskim odesłał Cesarzowi Karo 
lowi Imu swoje oznaki orderawe. 

Chciał przez to powiedzieć, że monar- 

chja Habsburgów zdradziła pokładane 

w niej nadzieje przez część narodu pot 

skiego, Prof. Głąbiński w swoim czasie 

oznaki te przyjął — musiał mieć swo” 

je w tem powody, w które tu nie 
wchodzimy — a potem, po traktacie 

Brzeskim ostentacyjnie je odesłał w 

dowód zerwania z Cesarzem, Habsbur 
gami, Austrją. Oczywiście postąpił słu- 
sznie i po traktacie Brzeskim jako Po- 
lak miał całkowite prawo tak uczynić. 

Wiemy zresztą, że w owym czasie był 

to gest wszystkich Polaków, którzy 

mieli austrjackie ordery, czy też odzna- 
ki dworskie. 

Człowiek nieskazitelny osobiście, 
wysoce ceniony przez swoich  sąsia 
dów, były wojewoda i były deputowa- 
ny do Dumy p. WŁ. Jeśman odesłał nie 
sukcesorowi Marji-Teresy, zaborczyni 
Polski, lecz głowie własnego państwa, 
order „Polonia Restituta". 

Oczywiście jesteśmy dalecy od po- 

dejrzewania starszego wiekiem szlach 
cica słonimskiego, aby na tyle nie znał 
tradycji polskiej i ogólno-europejskiej, 
aby nie wiedział jak bezwzględną 
formą protestu jest takie odesłanie or- 
deru, jak dalece tragiczny jest to gest. 

Jakaż jest motywacja tej obelgi rzu- 

conej w stronę, gdzie żadne stronni 

ctwo polskie, prócz bolszewików, 

obelg nie skierowuje. 

Oto jak motywuje swój krok p. Wł. 

Jeśman w liście ogłoszonym w „Gaze- 
cie Warszawskiej. 

Tak orderem Odrodyenia Polski został 
odznaczony  pfin wojewoda  nowogrógzki 
Beczkowicz, który stworzył w owo óggu 
ośrodek propagandy błałoruskiej i ufund: 
dużym kosztem seminqrjum białoruskie i usil 
nie popiera szkoły białoruskie i cały ruch 
bialojuski. Tym spmym orderem został na- 
grodzony pam starosta  słonimski  Henszei, 
który także goriiwie popiera ruch białoruski, 
specjalnie opiekując się szkołami i innemi 
instytucjami białoruskiemi, oraz tworząc „Re 
dutę* białoruską i zachęcając Polaków 
używania mowy, białoruskiej rtetylko w; ob- 
cpwaniu w Białorusinami, aie ; w przemó- 
EE do Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

` "Nie uchodzimy chyba za  przyja- 
ciół ani pana wojewody Beczkowicza, 

ani pana starosty Henszla i nie pozwo” 

limy się z okazji listu p. Jeśmana wy- 

ciągnąć na dyskusję czy ich polityka 

narodowościowa jest słuszną czy nie, 

ani też nie będziemy dociekali, czy w 
swoich zarzutach do tych dwuch osób 
zwróconych p. Jeśman ściśle trzymał 
się ram prawdy, czy też potraktował 
swoją motywację ogólnikowo i prze 
Sadnie. Wiemy przecież, że posłowie 
białoruscy mówili prawie na każdem 

posiedzeniu sejmowem o wyjątkowem, 

zaciekłem prześladowaniu” biąłoru- 

skiej mowy i ludu białoruskiego w tem 

że województwie Nowogródzkiem. Są- 

dzimy, że prawda tu jest pośrodkiu. 

do Kwiatkowski, 

Wszystka to do rzeczy nie należy. 

Polityka p. Beczkowicza może być 

błędną, lub nią nie być, ale z listu p. 

Jeśmana, w którym on pisze o nazwie 

orderu, wynika, że nie rozumie co zna” 

czy nazwa tego orderu „Polonia Resti- 

tuta“. 

Nazwa oznacza radość ze zmar- 

twychwstania Polski, więc ma na myśli 

nie narodowość polsk ą, a państwo pol 
skie. 

Pan jeśman wie oczywiście, że 

powstania 1830 i 1863 były: wałkami z 

Rosją o posiadanie krajów zabranych, 

to jest krajów, w których naradowość 

polska jest w mniejszości. Powstań” 
com chodziło więc o to aby do państwa 

polskiego należały także ludy po pol 

sku nie mówiące. . 

Pan Ješman, gdy otworzy stronice 

tego Sienkiewicza, którego tu cytowa 

liśmy na początku, to nie odmówi nam 

racji, że w ujęciu poety naszej pań- 

stwowej glorji Rzeczpospolita to wiel- 

ka różnobarwna mozaika wielu naro- 

dowości, wielu ludów. I nie było takie 

go wjazdu Króla Polski i naszego 
Wielkiego księcia, któregoby nie witał 
obok katolickiego księdza i.szlachcica 

także Kozak, Ormianin, czy Tatar, pa- 

roch unicki czy pop prawosławny, ra” 
bin czy cadyk żydowski, Wołoch, 

Czech, czy Niemiec. 

Niech więc p. Jeśman nazwy or- 
deru opacznie nie interpretuje. „Poło 

nia Restituta" to nie to samo, co zna+ 
czek „sojuza istinno-russkich  liudiej“, 
to order państwa wskrzeszonego i nie 

jest nie do połączenia z zezwoleniem 

przemawiania do Głowy Państwa pa 
białorusku. 

Wolno być niezadowolonym z wo” 

jewody, wolno prowadzić akcję prze 

ciw staroście, ale czy odpowiednie tu 

są takie tragiczne, desperackie gesty, 

jak odsyłanie orderów ? 

Przed Wielkanocą 1919 r. powiat 

Słonimski, w którym mieszka p. Jeś- 

man, a mieszkała jego rodzina od bar 

dzo dawna, znajdował się we władzy 

wioga. Czy myślał on wtedy, że będzie 

orderami rzucał w Głowę własnego 

państwa, a jeśli nie, to czy teraz nie 

uważa, że ten gest najżywszego cy- 

wilnega protestu jest trochę zanadto 
efektowny? 

Być może p. Jeśman odesłał order 

w chwili rozstroju nerwowego. W ta 

kim razie żałujemy tego wszystkiego 

cośmy napisali, bo wypada nam tylko 
wispółczuć i ubolewać. Jeśli jednak tak 
nie jest, to będzie to tylko dowód da ja 

kiego stopnia przesycenia namiętnością 
doszła nasza atmostera polityczna w 

pewnych kołach, skoro ludzie dotych- 
czas nieposzlakowani popełniają akty 
najostrzejsze przeciw Głowie Państwa, 

nie mając na ta dostatecznych powo 

dów. Cat. ж 

Podpisanie umowy handlowej 
polsko-greckiej 

WARSZAWA, 10. VI. Pat. Dziś o 
godzinie 13-ej odbyło się w Minister- 
stwie Spraw Zagranicznych podpisanie 
umowy polsko-greckiej. 

W imieniu rządu polskiego uma- 
wę podpisał minister spraw zagranicz- 
nych August Zaleski oraz kierownik 
Ministerstwa Przemysłu i 

greckiego poseł "nadzwyczajny i mi- 
ster pełnomocny Lagoudatis. | 

Umowa powyższa ;jest rezultatem 
zeszłorocznych  pertraktacyj, prowa- 
dzonych z ramienia Polski przez wi- 
ceministra Doleżala, z ramienia zaś 
Grecjj przez posła  Lagoudatisa. 
Umowa obejmuje szereg ważnych po: 
stanowień w dziedzinie wymłany  to- 
warów obu krajów — zawiera wiele 
zniżek dla producentów Grecji oraz 
Polski. nadto klauzulę, dotyczącą 
osób cywilnych oraz „klauzulę nawi- 
gacyjną. Umowa oparta jest na zasa- 
dzie klauzuli największego uprzywile- 
jowania. 

Szczęśliwy wa" losu Nr. 
э 

7 WARSZAWA.19—IV. PAT. Dziś w 30- 
tym dniu ciągnienia 5 klasy 20 Polskiej Pań- 
stwowej =. Kiasowej FPT wy” 
rane pa na numery: ys. 

Sia 250 tys, zł.- Nr. 11.415415 tys. —52.433, 
10 tys,—143,497, 5 tys —6.283 

Handlu | 
z ramienia zaś rządu 

zł, i pre”    
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ECHA KRAJOWE "ee! panieski na kongres eueharystyczny Poycja gabinetu Rrweninga w dalszym ciągu pod znakiem zapytania 
RZYM. 10 1V. Pat. Jak donoszą pisma, legatem papieskim na kongres euchary- Uchwalenie votum zaufania gabi- dalszego rozwoju wypadków na ter2- 

M S styczny w Kartaginie mianowany został kardynał Lepicier. netowi Bruenninga sytuacji politycznej nie Reichstagu. O ile z jednej str 'y 

w. TUMIŁOWICZE (pow. Dzisień.) 

— Kurs kroju, ia i robót kobiecych. 
Na samej granicy ZSSR w gminie Dokszy- 
ckiej, znajduje się wieś Tumiłowicze. Otóż 

« w tym pogranicznym zakątku staraniem miej 
scowego społeczeństwa zostało założone 
przed kilk oma miesiącami Koło Rady Opie- 
kuńczej Kresowej a w rezułtacie zorganizo- 
wanie „Spójni Młodzieży* i Domu Ludowe 

80. |! 
Centrala ROK przy pomocy m 

Koła zoragnizowała dla członkiń Sy 

    

stkim się podobała, o czem Świadczą bardzo 
pochłebne zdania wpisane do protokułu wy 
stawy przez licznie zwiedzających. 

O godzinie drugici po południu tegoż 
dnia, komisja kwalifikacyjna w skłądzie pań: 
Heleny Józefowiczowej — jako przewodni- 
czącej komisji, Wandy Doroszkiewiczowej— 
wychowawczyni miejscowej spójni, Anny Gi 
bowskiej — krawczyni ROK, oraz panów: — 
ks. Wartłomiejewa — proboszcza miejsco- 
wej parafji prawosławnej, Władysława Do- 
roszkiewicza — prezesa miejscowego koła i 

s Janusza Łosia — przedstawiciela ROK, po 

  

Kurs kroju, szycia i robót 

— kroju, szycia i robót kobiecych. *Kurs ten obejrzeniu ws 
trwał bez przerwy od 20 stycznia do 16 mar 
ca rb. w którym to dniu nastąpiło uroczy. 
ste zakończenie kursu. Rano po odprawio- 
nem nabożeństwie przez ks. Wartłomiejewa 
w. miejscowej cerkwi prawosławnej, nastąpi” 
lo otwarcie Wystawy robót wykonanych 
przez uczenice kursu. Wystawa ogólnie wszy 

kobiecych w Tumiłowiczach. 

  

   
ystkich ' prac wykonanych 

przez ucze! i przeegzaminowaniu ustaliła 
ocenę poszczególnych prac, poczem p. Ja 
nusz Łoś w imieniu RÓK wobec zebranych 
po krótkiem serdecznem przemówieniu wrę- 
czył oprawne w ramki zaświadczenia — koń 
czącym kurs. Ё 3 

Sprawy nauczycielskie 
Nauczyciel, jako pracownik na jednem z 

najwięcej podstawowych i ważnych stano- 
wisk osobliwie zasługuje na to, by pomy” 

\ śleć bliżej nad sprawą jego zadań, zwłasz 
|. cza u nas na ziemiach północno - wschod- 

|. mich, gdzie po chłebie oświata ludowa jest 
| największą potrzebą. ; u 
W "Nad zadaniami temi myśleliśmy o myśli 

^ stale, o czem świadczą liczne nasze ar 
_ tykuły, znane zresztą dla wszystkich. Obec- 

nie mamy do zanotowania fakt niezmiernie 
interesujący — wydawanie miesięcznika p.t. 
„Sprawy rmauczycielskie* — organ Zarządu 
Wileńskiego Okręgu Związku Polskiego Na- 
uczycielstwa Szkół Powszechnych, poświęco 
ny sprawom organizacyjnym pedagog. dy- 
daktycznym oraz społecziro oświatowym. Nu- 

"mer pierwszy ukazał się I marca, numer — 
drugi — 1 kwietnia rb. Należy tu nadmie- 
nić, iż jest to właściwie dalszy ciąg „Spraw 
Nauczycielskich“, które początek swój bio 
rą od roku 1925, po powstaniu t.zw. „Wy- 
działu Porozumiewawczego Komisyj Zarza- 
du Głównego ZPNSP. Ziem Wschodnich”, 
reprezentujący okręgi szkolne: Wileński, Bia 
łostocki, Poleski i Wołyński, w dn. 16 li- 
sstopada (1925) w Brześciu nad Bugiem. 

iNiestety — „Spraw* wydano wów 
czas zaledwie kilka nume i dopiero dzi- 

_ "siaj, dzięki nagłym potrzebom szkolnictwa 
powszechnego pismo wznowiono. 

Numer pierwszy zawiera odezwę Redak- 
i, historję organizacji Związku (art. prez. 

St Dobosza), następnie obszerny artykuł p. 
W. Borowskiego, p.t. „Regionalizm pedagogi 
<zny na Wileńszczyźnie”, dalej „50 planów 

- lekcyj śpiewu dla 1-go oddziału szk. powsz.* 
_ p. Br. Gawrońskiej, jeszcze dalej „Przysposo 

" bienie rolnicze młodzieży wiejskiej”, pióra 
- inż. Z. Kobylińskiego, poczem następuje cały 
"Szereg działów, jak: „na czasie” — syste- 
matyczne kształcenie, świetlice, chóry ludo- 

"we, budżety samorządowe na pracę społe- 
_.. czno - oświatową i t.d. Oczywiście, nie pomi 

- mięto dzia'u: „Co o nas a“. 
Numer drugi, a więc n zawiera 

_ artykuły tychże autorów (ciąg ') i jest 
bardziej urozmaicony, co świadczy o postę- 
pie i rozwoiu pisma regjonalnego. Format 

sma książkowy: i zawiera 40 str. druku; 
oprawa zdobiona, redaguje komitet. 

Przy tej okazji wspomnąć należy, iż ko- 
misja ZPNSPPołeska tącznie z komisją Lube 
ską wydaje już od roku własne pismo (mie- 
sięcznik) p.t. „Ognisko Nauczycielskie." Pi- 

  

   

  

  

    

   

     

   

    

   

    

   

    

    

    

          

     

  

     

   

  

   

  

    

     

  

    

    

    
    

   
    

   

    

  

     
   

  

    
   

     
  

   

    

   

    

Z wrażeń lendyńskich 
| 1. Grafika polska w Londynie. 

Największą sensacją świata arty” 

stycznego w Londynie jest obecnie wy” 

stawa sztuki włoskiej, przedsięwzięcie 

istotnie niezwykłe jako pomysł i jako 

wykonanie. Tłumy cisną się, by obej- 

zeć wspaniałe kreacje największych 

istrzów włoskich — jak Leonardo da 
inci, Michał Anioł, Tycjan Boticelli, 

meeguie i inni. Wystawa obejmuje 
do 1000 obrazów i rzeźb z różnych o 
kresów. Pierwsze jej zwiedzenie wywo 

" łuje poprostu oszołomienie, które mie 
' pozwala na usystematyzowanie wra” 
_ żeń ani na ocenę zadań organizatorów 

i sumy osiągniętych wyników. Trze” 
ba się tam wybrać raz jeszcze, gdy pier 
wsza fala rozentuzjazmowanej publicz 
ności odpłynie i gdy w spokoju można 

- będzie obejrzeć te arcydzieła, które 

ierwszy raz oglądałem poprzez ramio- 
na i głowy licznych „zwiedzaczy*, w 
 rozgwarze mowy angielskiej dość mi je 
szcze obcej. Wtedy może uda mi się 
kreślić swe wrażenie. Tymczasem chcę 
ię podzielić innemi nowinami. 

_ Istnieje w Londynie w okolicach 
New Bond Street, znanej czytelnikom 
angielskich powieści sensacyjnych jar 

ko centrum jubilerskie, szereg sklepów, 

uprawiających kupno i sprzedaż obra- 

zów dla miłośników sztuki i galeryj 
prywatnych. Sklepy te są ciekawe i dla 

ch wielbicieli piękna, którzy mają pu- 
stki w kieszeni, z tego względu, że u 
rządzają wystawy, poświęcone twór 

zości wybitnych artystów  współcze: 
ych. Za wejście człek przeważnie 

lic nie płaci, przytem dostaje katalog 
wystawianych obrazów również  bez- 
łatnie. Słowem wystawy te są dosko 

nałą sposobnością do zapoznania się z 

  

  

smo to wychodzi jednak w Lublinie. 
Jak widzimy z powyższego — ruch wy- 

dawniczy czasopism rozpoczął się u nas 
dość szczęśliwie i znalazł już nawet swych 
naśladowców, do czego wkrótce jeszcze po 
wrócimy. i Hopko. 

MOLODECZNO. 

— Czarna kawa. Staraniem zawsze ruchli 
wego Komitetu Opieki nad Ochronkami w 
dn. 6. 4. rb. w łokalu Ogniska Kolejowego 
w Mołodecznie odbyła się „Czarna Kawa*, 
dochód z której przeznaczono na cele do- 
żywiania i opieki nad biedną dziatwą. w o- 
chronkach. Przyznać należy jż p. staroś- 
cina Tramecourtowa oraz p. Sylwestrowi 
czowa — żona zastępcy starosty, przez po- 
święcenie swe i szczere zainteresowanie się 
ochronkami zorganizowały już drugą „Czar 
па Каме“, która prócz szlachetnego celu, 
jeszcze miała cel — towarzyskie zbliżenie 
wszystkich warstw urzędniczych ; miejsco- 
wego społeczeństwa. 

Wieczór urozmaicony był szeregiem an 
trakcji ze skeczem p.t. „Jeden z nas musi 
się ożenić”, 

Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sób przyczyn:ii się do zasilenia kasy Ko- 

składa serdeczne podziękowanie, a 
szczególności p. pułk. dypl. Bociańskie- 

mu — za łaskawe udzielenie bezinteresow- 
mie. orkiestry, p. Sledziewskiemu — za za 
jęcie się wewnętrzną dekoracją i urządz. 0- 
raz za osobisty udział w sztuce, p. sierż. Pie 
traszkowej za akompanjament i grę w ske- 
czu. p. Kondratowiczowi za wykonanie kil 
ku bardzo miłych utworów solowych, p. 
Pieślakowi za zawsze życzliwe popieranie 
wszelkich imprez społecznych przez udziela 
nie pomocy w gotówce lub inwentarzu, tu- 
dzież czynny udział w urozmaiceniu progra 
mu grą na instrumencie strunnym i wresz- 
cie pp. Sylwestrowiczowi — zastępcy staro” 

      

<ty i Łysakowi — urzędnikowi starostwa za 
prac ę poniesioną w urządzeniu Czarnej Ka 
wy. Sap. 

  

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO: 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

ży 

gurują tam zresztą nietylko artyści an 

gielscy. W chwili obecnej jeden | 
sklepów wystawia „obrazy artystów 
irancuskich, inny sztychy i akwaforty 
amerykańskie, a Błombsberg Gallery 
urządziła wystawę grafiki polskiej i cze 
chąsłowackiej. Zaintrygowany, zaczy” 
n 
nA: z „błogosławionej angielskiej 
soboty. Rzeczy czechosłowackich jest 
b. niewiele, przeważnie akwa forty i 

mezzo*nty. Naogół nieciekawe i nic no 
wego do sztuki nie wnoszą. Rzeczy o 
podobnym charakterze można tuzinami 

artystów XIX w. 
jedynie drzeworyty Morawieca „Góry 
słowackie" i „Wiosna* są odrębne i 

jest 

ogłądać w dorobku 

oryginalne aczkolwiek technika 
żywcem wzięta z w. XV. 

Natomiast trzeba przyznać, że wy- 
stawa polska jest skompletowana bar 
dzo umiejętnie i daje zupełnie dobre po 
jęcie o naszej grafice, podkreślając jej 
odrębność polegającą na związku z da 
wnemi drzeworytami polskiemi bardzo 
różnemi od angielskich. Ten, że tak po- 
wiem, odcień średniowieczny, zasadza 
jący się na podporządkowaniu tematu 
ogólnym linjom kompozycyj, Anglicy 
trafnie podpatrzyli, ale określili 
„bizantyzm“. 

Jest w tem pewne 

powodzeniem. Na wystawie grafiki pol 
skiej wyróżniają się oczywiście prace 
Bartłomiejczyka, w kraju powszechnie 
z reprodukcyj znane. Budzą tu zachwyt 

ą sztuką angielską, sztuką dnia dzi 

siejszego, do obejrzenia utworów arty" 

stów, którzy nie trafili jeszcze do ой- 

cjalnych galeryj i muzeów, ale imiona 

ich są już u wszystkich na ustach. Fi- 

ze 

zwiedzanie od tej ostatniej, korzy 

jako 

niezrozumienie, 
ale i pochwała, gdyż grudniowa wysta- 
wą cerkiewnego malarstwa rosyjskiego 
tak zwane „byzantian iconas'* cieszyła 
się właśnie dużą frekwencją i wielkiem. 

Pogrzeb patrjachy Cerkwi prawosławnej w Jagosławji 
BIAŁOGRÓD. 10.IV. Pat. Dziś odbył się w  Blałogrodzie pogrzeb 

patrjarchy prawosławnego Dymitra. W uroczystościach pogrzebowych wzię- 
li udział król, członkowie rodziny królewskiej, rząd in corpore, przedsta- 
wiciele wyznania katolickiego, muzułmańskiego i fzraelickiego oraz korpus 
dyplomatyczny. Wielkie tłumy publiczności odprowadziły zwłoki patrjarchy 
na cmentarz w Rakowicy, gdzie pochowano zmarłego. 

Maksim Gorkij dygnitarzem sowieckim 
BERLIN. 10.IV. Pat. 

opuścić na stałe Włochy i przenieść się do Moskwy, 
nowisko zastępcy szefa komisarjatu oświaty. 

B. kombafanci niemieecy wybierają się do Verdum'u 
PARYŻ. 10 IV. Pat. Prasa podaje wiadomość o zamierzonej w sierpniu wycięcz- 

ce ra pola bitew z czasów wielkiej wojny 10 tvsięcy byłych kombatantów niemieckich 
którzy wraz z delegacją byłych kombatantów francuskich przybędą do Verdun, Arras 
i do Chemin des Dame, jak również do innych miejscowości, gdzie toczyły się krwa- 
we walki. Byli kombatanci mają złożyć uroczystą przysięgę, iż dołożą wszelkich sta- 
rań, aby sam wyraz „wojna* został wykreślony z ludzkich pojęć. 

Prasa donosi, jakoby Maksym  Gorkij miał 
gdzie ma objąć sta- 

    

Wykrycie sprawezyni morderstwa 
popełnionej przed 9 laty nad swym mężem 

TORUŃ, 10--IV. PAT. Policja grudziądzką wpadła 'na trop niezwykłego mor: 
derstwa, dokonanego przed 9 laty na osobie "rolnika Jana Lewandowskiego. W 
styczniu 1922 roku zamieszkała wówczas w Góralach pow. brodaickiejo żona Le- 
wandowskiego doniosła policji, iż mąż jej, udawszy "się do Mławy na targ, znikł bez 
śladu, Obecnie policja w drodze poufaej otrzymała wiadomość, iż Lewandowski go 
yamordowała żona. Ostatnio w czasie składania zeznań Lewandowska przyznała się 
do popełnionej zbrodni. Do zbrodni tej skłoniły Lewandowską ustawiczne groźby jej 
mąża, który pod wpływem silniej rozwiniętej choroby nerwowej--jak zeznaje oskar- 
żona. nosił się z zamiarem zamordowania jei i 6-ga dzieci. Mężobójczynię odstawio- 
no w dniu dzisiejszym do więzienia w Brodnicy. 

Wyrók przeciwko studentowi mniwersytetn warszawskiego 
oskarżonemu o agitację komunistyczną oraz działalność 

wywrotową na terenie zagłębia Dąbrowskiego 
SOSNOWIEC, 10 IV. Pat. Dziś zakończyła się trzydniowa rozprawa przeciwko 

studentowi uniwersytetu warszawskiego Szwarcmanowi i 8jego towarzyszom, oskarżo- 
nym o agitację komunistyczną oraz działalność wywrotową na tsrenie zagłębia Dąb- 
rowskiego. Sąd wydał wyrok, skazujący Szsarcmana i Przymskiego na 5 lat ciężkiego 
więzienia, z pozbawieniem praw obywatelskich, oskarżonepo Wrzoska na 4 lata, Wi- 
niarskiego i Targosza na 2 late; 4 pozostałych oskarżonych sąd uniewinnił. 

Wija lokalna w kantórze bankierskiem Centnerszwera 
Slady zbrodni są nadal nie wykryte 

WARSZAWA, 10 IV. Pat. Śledztwo w sprawie zuchwałege mordu rabuukowe- 
go w kantorze bankierskim Centnerszwera na Krakowskiem Przedmieściu natrafiło - 
ma poważne trudności. W komisji śledczej brali udział sędzia śledczy Długosz, komen 
dant policji warszawskiej inspektor Czyniowski, naczelnik urzędu śledczego podinspek- 
tor Sitkowski oraz kilku oficerów policii śledczej, Przybyła również wdowa po za- 
mordowanym z dwiema córkami. Po zdjęciu pieczęci komisja weszła do sklepu, a je* 
den z wywiadowców oddał cztery wystrzały rewolwerowe do ściany. Badani następ- 
nie pracownicy sąsiednich sklepów oświadczyli, iż słyszeli suche trzaski, podobne zu- 
pełnie do trzasku, jaki słyszali w dniu morderstwa. Po dokonaniu wizji lokalnej skiep 
zamknięto i klucze wręczono wdowie. 

a: 

Wyrok śmierci na okrutnego mordercę kochanki 
LIDA, 10—IV. PAT. W dniu dzisiejszym Wileński Sąd 'Okręgowy na sesji wy- 

jazdowej w Lidzie rozpatrywał sprawę głośnego w ubiegłym roku morderstwa, doko- 
nanego przez Ignacego Wróblewskiego w dniu 3 lipca 1929 roku ną Marjannie Sitkow- 
skiej. Zabójca pozostawał w bliższych stosunkach z Sitkowską, która nawet swego 
cząsu była jego służącą, Gdy Sitkowska zaszła w ciążę, fWróblewski postanowił 
pozbyć się jej za wszelką cenę, dając odstępnego 100 zł. (idy to nie pomogło, wy- 

vrowadził ją w krytycznym dniu do odległego od Lidy o pół kilometra lasu i tam 
ostrym noż:m kuchennym przeciął jej szyję. poczem całe ciało poćwiartował, odci- 

nając głowę i nogi i zakopując w specjalnie przygotowanym dole. Wróblewski ska- 
zany został na karę śmierci przez powieszenie. 

  

w Rzeszy bynajmniej jeszcze definity- 
wnie nie wyjaśniło. Pozycja rządu ko 
alicji mieszczańskiej wciąż jeszcze nie 
jest zbyt mocna, i przed ostatecznem 
ujawnieniem rządowych planów agrar- 
nych nie można będzie nic co do dal- 
szych losów nowego rządu powiedzieć. 
Zresztą nacjonaliści sami podkreślają, 
że poparcie jakiego przy głosowaniu 
nad wnioskiem o votum nieufności dla 
rządu, okazali panu Bruenningowi, nie 
przesądza jeszcze ich stosunku do tego 
rządu. Nacjonaliści zdecydowani są 
tak długo wytrwać w rezerwie, dopóki 
rząd Bruenninga nie wyrazi swej zgo- 
dy na, uwzględnienie postulatów nacjo 
nalistycznych w dziedzinie niemieckiej 
polityki agrarnej. A przyznać trzeba, 
że postulaty te są dość dalekoidące. 
Przedewszystkiem domagać się chcą 
nacjonaliści wielkich subwencyj agrar, 
nych, rozmaitych ulg podatkowych dla 
prowincyj wschodnich, wymówienia 
szeregu traktatów handlowych, któ” 
re z punktu widzenia interesów niemie- 
ckiego rolnictwa uważane być muszą 
za niekorzystne, i t.d. 

Ostateczne ustosunkowanie się nie- 
miecko - narodowych do gabinetu Brue 
nninga zależne będzie w znacznej mie- 
rze również od szeregu warunków na- 
tury politycznej, przedewszystkiem zaś 
od tego, jaki obrót. weźmie rozwój wy- 
padków w Prusach, gdzie — jak wia 
domo, — w rządzie zasiadają socjaliś- 
ci, których usunięcia z gabinetu pru- 
skiego nacjonaliści się domagają. Bar- 
dzo wiele zależeć będzie również od 
ułożenia się dalszego stosunku nacjo- 
nalistów wabec ministrów  Curtiusa i 
Wirtha, którzy narazie na poparcie 
skrajnej prawicy stanowczo liczyć nie 
mogą. Wreszcie pamiętać trzeba jesz- 
cze o umowie handlowej polsko - nie” 
mieckiej, o którą w parlamencie berliń- 
skim stoczona zostanie niewątpliwie 
bardzo ostra walka między stronnictwa 
mi rządowemi a niemiecko - narodo” 
wemi. 

Rząd pana Bruenninga znakomicit: 
sobie wszystkie te trudności uświada 
mia 1 z niemałemi obawami oczekuje 
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Państwowej. — Ciągnienie już wkrótce. Jedyna największa, najszczęsliwsza i 

E. LICHTENSTEIN I 
Warszawa, Marszałkowska 146. : 

przešliczny „Dobry Pasterz“ i „Pastu- piac wszystkich wybitnieįszych  grati- 
szki““. ków polskich, įednak daje dobre poję- 

Twórczość Skoczylasa reprezentu cie o polskiej sztuce graficznej. 
ja przeważnie dawniejsze jego prace: 
„Madonna“, parę „goralskich“ drzewo- 
rytów i „Dziewczęta z owocami*. Z 
nowszych rzeczy widzimy portret „Star 
ca“ (1929). Prace te świetne jako o- 
panowanie techniki i wyrazu białej kre 
ski na czarnem tle są nieco jednostajne 

* w * 

Na innych wystawach, (zawstydź 
się rodzie męski) gorują prace kobiet. 
W London Artist's Association wystar 
wione są prace malarki Vanessy Bell. 

Vanessa Bell kobieta o dużym tempe” 

i właściwie pierwiastków nowych do: ramencie malarskim wprawiła Angli 

sztuki nie wnoszą. ków w zdumienie. Odrzucając wielo” 

Prace Wąsowicza odznaczają się wiekowe tradycje, że niewieście wolno 
patrzeć na nagość oczami matki, żony, 
lub kochanki, najwyżej pozować nago, 
odważyła się ona spojrzeć na nagość 
oczami malarza, wziąć za temat swych 
obrazów, odtwarzając wibrację promie 
ni słonecznych na nagiem ciele. Nie są 
to jednak jedyne tematy jej prac. Po 
ciągają ją również drzewa i łąki zalane 
słońcem; barwne kwiaty i stonowane 
plamy owoców w „martwej naturze*. 
Maluje ona wszystko i w tem jest tru” 
dność. Nie można zrozumieć, z kim 
się ma do czynienia, jakie jest jej uspor 
sobienie, co się jej podoba, kim jest? 
Postaci na jej pracach zastygły w bez- 
ruchu, pejzaże i gorące plamy  kwia 
tów przemawiają tylko wymową barw. 

kontrastami dużych plam białych i czar 
nych, ale poza tematem w formie nie 
różnią się ze sobą, są identyczne co da 
techniki wykonania. 

Prześliczne są drzeworyty Dzoni- 
d:ówny o świetnem zrozumieniu kompo* 
zycji i wyzyskaniu walorów dekoracyj 
nych tematu. Szczególnie się wszyst 
kim podoba widok miasta Krzemieńca, 
ciekawy w kolorze i ujęciu. Oryginalne 
i świadczące o dużem opanowaniu te- 
chniki i rozmaitości środków artysty” 
cznych są prace p. Goryńskiej. Jej „Kot 
na gałęzi” przypomina drzeworyty ja 
ponskie, „Pieta“, „Chrystus i Madon- 
na“ swem niebanalnem, śmiałem uję- 
ciem, rytmicznem i dekoracyjnem roz- 
wiązaniem kompozycji mówią o bardzo 
samodzielnym talencie. Konarska jest 
ciekawa w swych barwnych drzewory 
tach. Obok tematów pejzażowych zwra 
ca uwagę „Św. Piotr Chryz oloy" i świe 
ża w pomyśle i ujęciu ilustracja do Hof 
tmana. ! 

Kulisiewicz odznacza sie swobod- 
nem traktowaniem kreski. Rzeczy jego 
mają własny odrębny charakter są jed- 
nak dosyć monotonne. 

Bardzo miła „martwa natura* Por 
doskiego i jedyny miedzioryt Wojnow 
skiego „Idylla* dopełniają całości wy” 
stawy, która nie ukazuje wprawdzie 

dzisiejszego, cieszy się dużem powodze 
niem. Prace jej są jednak dość różne 
co do wartości: obok prześlicznie zhar 
monizowanych w kolorze obrazów, in- 
ne uderzają surowemi, zabijającemi się 
nawzajem barwami. Tak w jednym o 
brazie czerwone i żółte tulipany stłoczo 
ne są w bezkształtny bukiet, w innym 
róże w białej wazie, żywcem zdawało” 
by się wzięte z „artystycznych pocztó 
wek lub. z filiżanek naszych babek. 

Natomiast przepiękna jest „Rysu 
jąca dziewczyna' w kolorowej chust- 
ce w gorącym światłocieniu na tle nasy 

Nadzwyczajny telegram 
Węzoraj w ostatnim dniu ciągnienia 5-klasy 20 Loterji Państwowej 

wielka ostatnia premja | 

Nr 104.742 

Jest to jedna ze znakomitości dnia 

Sprzedany w naszej 
najszcześliwszej 

kolekturze. 

szczęśliwe losy 1 klasy 21 Loterji 
najstarsza kolektura w Polsce 

$-KA 
Wilno, Wielka 44, 

   
conego słońcem podwórza. Dużo słoń 
ca jest w obrazie „Parasol japoński 
— barwne plamy zielona i niebieska 
z dużą maest rją zharmonizowane z 
kaskadą żółtych i pomarańczowych tor 
nów. Naogół prace Bell, poza paru wy- 
jątkami, uderzają dużem wyczuciem 
barw i śmiałem a jednak harmonijnem 
ich zestawieniem. Np. w portrecie 
Fran. X.: Czarna postać występuje na 
tle błękitu, na którym odcinają się ró: 
żowe pióra kapelusza i obok rude wło 
sy, a u dołu na rękawie wąska blado” 
zielona wstążka zamyka całość i rozty 
wa monotonię czarnego ubrania. 

Martwe natury świetnie stonowane. 
Vanessa Bell komponuje śmiało i ory- 
ginalnie, przeciwstawiając duże wolne 
płaszczyzny barwnym kwiatom, lub cie 
mnym przedmiotom. Drugą jej cechą 
jest zamiłowanie do słońca i trzeba 
przyznać: że odtwarza je znakomicie. 
W niektórych obrazach jak „Dwaj chło 
pcy*, „Studnia* wyczuwa się niemal 
ciepło słońca w nasyconych, mienią 
cych się kolorach, intensywnych i czy” 
stych, co jest rzeczą dość rzadką Uu ar: 
gielskich malarzy. Vanessa Bell jes: 
zjawiskiem niepospolitem i prawdopo 
dobnie nie będzie jednym z meteorów, 
który zabłyśnie na horyzoncie artysty” 
cznym i zginie w niepamięci. Obecnie 
mówią o niej wiele i z uznaniem, naj- 
trudniejsza część drogi dosławy zdoby 
ta. > 

* * ® 

Tine Art Society wystawia miedzio- 
ryty „suchą igłą* Mily Possoz. Córka 
Belgijczyków, zamieszkałych w Lizbo” 
nie. Zaczęła pracować od r. 1908 gdy 
miała lat 12. Od r. 1912 kształciła się 
w rozmaitych szkołach w Paryżu, gdzie 
osiadła ostatecznie na stałe w r. 1925 
Życiorys równie egzotyczny jak nazwi 
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BM. 'ARCT WARSZAWA 

obawy te wobec nieprzejednanego Sra 
nowiska nacjonalistów w stosunku da | 
omówionych powyżej problemów są 
całkowicie uzasadnione, o tyle ze stro” į 
ny drugiej niebezpieczeństwo, grożące | 
rządowi ze strony skrajnej prawicy, po” | 
mniejsza w wielkim stopniu fakt postę: ; 
pującego rozkładu w szeregach niemie- | 
cko - narodowych. Swem ostatniem wy | 

1 

nictwie niemiecko - narodowem nie o- j 
mieszkali oczywiście tej najnowszej 
kompromitacji przywódcy partji wyko | 
rzystać dla swych celów, tak, że pozy” 

  

wśród swych zwolenników partyjnych. 
Jak wiadomo, polecił Hugenberg nacjo 
nalistom głosować przeciwka wniosko- 
wi o votum nieufności dla rządu axaa- 
stępnie wygłosił przemówienie, rząd ten 
w bardzo ostry sposób kryty kujące. 
Prawdopodobnie przemówienie to przy 
gotował sobie Hugenberg jeszcze przed 
pwzięciem decyzji co do poparcia ga- 
binetu, a w ostatniej chwili z niewia- 
domych względów ne uczynił w niem 
koniecznych zmian. Nic przeto dziw- 
nego, że wrażenie mowy Hugenberga 
było jaknajfatalniejsze, a posłowie na- 
cjonalistyczni przyjęli ją ponurem mil- 

stąpieniem w Reichstagu  Hugenberg 
strasznie się skompromitował i wywo 
łał powszechne niezadowolenie naweń 

czeniem. 

Przeciwnicy Hugenberga w stron 

cja wszechpotężnego „Alfreda, wodza 
Cherusków** doznała z jego własnej wi- 
ny dalszego osłabienia. 

  

BIBUJOTEKAJ 
WIELKICH PISARZÓW | 

* 

TT JE 
(Zygmunt Milkowski) 

Naktadem BIBLJOTEKI WIELKICH 
PISARZÓW ukaże się niebawem 

pierwsze zbiorowe wydanie dzieł T. T. 
Jeża. Obejmuje ono wybrane powieści 
zaczerpnięte z dziejów Polski i kra- 
jów ościennych, powieści słowiańskie, 
których akcja rozgrywa się na tle walk 
narodów bałkańskich z Turcją, oraz 
powieści obyczajowe z XIX wieku. 

[Dzieta T.T.Jeża ukazywać się będą, 
po 10 tomów kwartalnie. Prenume-4 

rata kwartalna zgłoszona przed 1 lip- 
ca wynosić będzie wraz z przesyłką. 
ZŁ. 10.— dla dzieł broszurowanych, 
Zł 18.— dla dzieł w oprawie z płótna 
angielskiego. Za wydanie na papierze 
bezdrzewnym dopłata 50 gr. od tomu. 

x 

J. 1. KRASZEWSKI 

p'BLJOTEKA WIEŁKICH PISARZÓW 
kończy w kwietniu wydawnictwo 

30 Powieści Historycznych J ./, Krasze- 
wskiego w 8 serjach po 10 tomów, 
w cenie Zł. 10 za serję. Dla umożliwie- 
nia jak najszerszym kołom korzystania 
z tych: nadzwyczajnych warunków, 
Bibljoteka Wielkich Pisarzów postano- 
wiła ceny te utrzymać dla prenumera- 
torów wnoszących przed 1 lipca opłatę 
za pierwszą serję. Ceny te wynoszą: 
za serję 10 tomów broszurowanych 

-ZŁ 10.—, w oprawie z płótna angiel- 
skiego Zł. 16.— Do zamówienia należy 
dołączyć Zi. 2.— za serję na koszta 
przesyłki pocztowej. 

  

UW A GA 
Powyższe ceny obowiązują je- 
dynie dla prenumeratorów wno- 
szących opłatę przed 1 lipca r. b, @ 
Po tem terminie ceny będę pod: | 

wyžszone.             

    

   

  

sko. W czasie studjów w Paryżu, © 
wiosny śpieszy do Lizbony, robiąc tak, 
szereg szkiców, które opracowuje рр 
powrocie. 

Odtwarza przedewszystkiem sceny 
z życia codziennego „Les Midinettes*, 
„Jęunes wndew.es des ileurs“, „La toi 
lette* — chwyta je w linjach pełnych 
wyrazu. Technika którą obrała t.zw. 
„sucha igła”, doskonale nadaje się do 
tej lekkości i swobody które c echują 
jei prace. Każda praca to odbitka z 
wielu płyt o delikatnych kolorach nie- 
bieskim, zielonym, różowym — robi 
więc wrażenie rysunku  piórkawego, 
subtelnie barwionego kredkami. 

Przy całej swobodzie — linja nigdy: 
nie zatraca wdzięku; jest w jej obraz | 
kach jakaś elegancja i harmonja — pra i 
wdopodobnie wpływ, środowiska. y 

Jedno tylko razi — zaciecie karyka 
turalne, przechodzące prawie w ma 
nierę. Olbrzymie przesadnie oczy, w 
każdej prawie pracy zaczynają. w koń- 
cu nużyć, może zresztą dlatego, że w 
jednem miejscu zgromadzono, aż 42 jej 
obrazki. 

Jednak każda jej rzecz ma coś po: 
ciągającego w sobie, technika jest oryka 
ginalna i nawskroś indywidualna sto; 
wem prace jej mogą stanowić jedną z 
najlepszych pozycyj zbioru każdego mi 
łośnika grafiki. 

a * * 

Leży przede mną stos katalogów | 
wystaw, które obejrzałem. Luźne uwa | 
gi rzucone tu na papier nie mogą oczy . 
wiście objąć wszystkich wrażeń, ale 
może połski czytelnik znajdzie w nich 
choć cząstkowe odbicie tego żywego ar 
tystycznego ruchu, jaki tu w Anglji— 
panuje. FM 

Gracjan Achrem - Achremowicz.



KURIER G05P0DAACZY ZIEM WSCHODNICH 
Prate i zadania Wileńskiej 

(Wywiad z Dyrektorem lzby 

liby Przemysłowo-Bandlowej 
p. prof. Wł, Zawadzkim). 

SŁO w © 

Wspomnienie pośmiertne 
$. p. Kazimierz Cytowicz. 

3 kwietnia b. r. w Wilnie zmarł, a 
7 tegoż miesiąca został pochowany w 

wych od nieszczęśliwych wypadków. grobach rodzinnych na Rosie weteran 
Stawki te są zbyt wysokie w branży 1863 r. ś. p. Kazimierz Cytowicz w 
leśnej. Są one obliczone na ryzyko w wieku lat 89. 
warunkach wyrębu w _ górzystych Urodzony w Kowieńszczyźnie, w 

Izba Przemysłowo - Handlowa w gu innych produktów. lzba przyjmo- miejscowościach (Karpaty) Małopol- majątku Podubissie, pow. Rosieńskie- 
Wilnie w ostatnich miesiącach wyka: 

zywać zaczęła znaczną ruchliwość, 

zyskując na zaufaniu szerokich 

warstw przemysłowo-handlowych, od 

bliskiej współpracy i kontaktu z któ- 

© remi zależny jest ostateczny efekt 

działalności samorządu  gospodar- 

<zego. 
By zorjentować się w poczyna: 

ńiach lzby, jej zamierzeniach i pra- 
cach, jakoteż w wynikach tych prac— 

zwróciliśmy się do dyrektora lzby p. 
prof. Władysława Zawadzkiego z 
prośbą o udzielenie odnośnych infor- 

macyj. 
° — С4у м Койси grudnia objęłem 
stanowisko dyrektora Izby — rozpo- 

<zyna p. Zawadzki — zastałem biuro 

  

dzby już całkowicie zorganizowanem 
iw pełni pracy. Poza drobnemi zmia- 
nami, nie zachodziła potrzeba jakich- 
kolwiek zasadniczych przesunięć. 

Jeżeli chodzi o zakres działalnoś- 
<! Izby—na pierwsze miejsce wysuwa 
się konieczność dokładnego zorjento: 
wania się co do struktury handlu i 
przemysłu na terenie lzby. W zwią: 
zku z tem Izba przystąpić musia- 
„ła przedewszystkiem do założenia 
+katastru przemysłowo - handlowe- 
go. jest to akcja wyjątkowo trudna, 
wymagająca, obok czasu, dużo pra- 
<cy—kataster bowiem obejmuje na te- 
renie Izby przeszło 66 tysięcy firm 
przemysłowych i handlowych, a nie 
wszystkie te firmy doceniają znacze: 
nie przeprowadzonego przęz lzbę spi- 
su. Zaznaczyć tu należy, że ogółem 
płatników podatku przemysłowego 
jest przeszło 82 tysiące, z tych jed- 
nak 16 tysięcy przypada na rzemiosła, 
stanowiące przedmiot zainteresowania 
1xby Rzemieślniczej. 

Kataster, dla przeprowadzenia 
którego posługiwaliśmy się ankietami 
kilku rodzai, ma na celu zebranie 
ścisłego materjału  odtwarzającego 
charakter działalności poszczególnych 
Uirm, rozmiar produkcji i obrotów, 

sokoŚć Świadczeń socjalnych, sto- 
sunki z firmami zagraniczoami i t.p. 
Akcja ta, zapoczątkowona jeszcze 
przez mego poprzednika p. Romoc- 
kiego, dobiega już końca. Kieruje nią 
„mój pomocnik p. Tański, którego 

R fąwytrwałej pracy i fachowej * znajo- 
|. smości rzeczy zawdzięczam jej należy. 

r te postawienie. 

`° 11 Z prac bieżących Izby wymienić 
| | należy pośrednictwo handlowe (krajo- 

_ «we I zagraniczne), inicjatywę w kie- 
t paku ożywienia poszczególnych 

' biranż i powstawania nowych placo- 
i k, interwencję u władz  miarodaj- 

\ ЕЁЙЬ w sprawach handlu i przemysłu, 
©pinjowanie projektów ;ustaw względ- 
nie o mao z własnej inicjaty- 

t p. 

3 W odniesieniu do pośrednictwa 
| — Ikandlowego rola lzby właściwie jest 
bierna. Pośrednictwo polega na udzie- 

(_ łaniu odpowiedzi na pytania (na pod- 
_ stawie materjałów katastru), Wiąże 
- się z tem dość dyża korespondencja 

j dużo pracy z poszukiwaniem da: 

kilkanaście dziennie. Dość znaczne 

  

  

nych. Zapytań otrzymujemy nieraz 

jest zainteresowanie zagranicy, zwłasz- 
„cza Niemiec a następnie Czechosło- 
owacji, poszukujących rynku zbytu dla 
|woich towarów. _ Zainteresowanie 
innych państw nazwać można byłoby 
raczej incydentalnem. Nawiasem mó- 
wiąc, mieliśmy zapytania z Persji i 

| innych krajów odległych. 

1 
W związku z depresją gospodar: 

czą w Polsce zauważyć się daje 
ostatujo pewne osłabienie zaintereso- 

unią firm miejscowych. W każdym 
rar korespondencja związana z po- 
rednictwem  handlowem  krajowem 

_ obecnie zmalała. 

lnicjatywa w kierunku ożywieni. ywienia , poszczególnych branż i powstawania 
nowych placówek dotyczy przede- 

_ wszystkiem przedsiębiorstw, które 
mogłyby eksportować. Dużo pracy 

| włożyła lzbą w organizację eksportu 
wędlin. Główną zasługa w tej mierze 
przypada w udziale p. L. Chomiń- 
skiemu, przewodniczącemu Komisji 

  
Iniarskiej i produktów rolnictwa. Da- 
lej inicjatywa ta dotyczyła eksportu 
rękawiczek, ziół leczniczych i  szere- 

  

wała udział w organizacji eksportu 
zboża. : 

Z pracami w tej dziedzinie łączą 
się prace dotyczące organizacji zbytu, 

ski. U nas tego ryzyka niema. go, jako syn powstańca 1831 r. na mo- 
Wreszcie lzba zajęta jest opraco- cy specjalnego dekretu cesarza Miko” 

waniem ogólnego stanu gospodarcze- łaja | o synach powstańców szlachec- 
go terenu Izby i sformułowaniem po: kiego pochodzenia ś. p. Kazimierz Cy- 

: L * 
i й 18 

Ś.P. 

Zbyszek Kieżun 
Uczeń III klasy gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta zmarł po 
krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony przenajświętszym sakra- 

mentem dnia 9-go kwietnia. 
Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 1l-go kwietnia o godzinie 4-€j * 

po południu ze Szpitala Kolejowego do kościoła Św. Ducha przy ul. 
Dominikańskiej. Dnia 12-go kwietnia o godz. 9-ej rano odbędzie się 
żałobne nabożeństwo, a o godz. 4-ej po południu pogrzeb na cmentarzu 
Bernardyńskim; 

й Zawiadamiają kolegów — lekarzy, radę pedagogiczną i uczniów 
gimnazjum, Konwent Polonię i Koło Filistrów K. Polonia i urzędników 

projektów standaryzacji, dostosowania stulatów, któreby ; były niejako pro- 
produkcji do wymagań i potrzeb za- gramem gospodarczym naszego kraju 
granicy, ułatwienia nawiązania stosun: ną bliższą przyszłość. 
ków z zagranicą, uzyskiwania ułatwień Ostatnio _ lzba zajęła się 
kredytowych i t. p. 3 3 również ważną dziedziną 

Dużo pracy i znajomości miejsco- szkolnictwa zawodowego. Prace w tej 

wych stosunków i warunków wyma- dziedzinie są jeszcze dopiero w po: 
ga opinjowanie projektów ustaw czątku. 

+ rozporządzeń gospodarczych, ' — Czy ogół kupiectwa i przemy- 
ponieważ ба — 'przywią- słowców — rzucamy ostatnie pytanie 
zuje wielką wagę do należytego uję- _ zbliża się coraz więcej do Izby ja- 
cia każdego zagadnienia. Praca pod ko wyraziciela i obrońcy jego  intere- 
tym względem wymyka się z ogólne: sów. 
go bilansu działalności opartej na — Newątpliwie tak, jakkolwiek 

w niedostatecznym stopniu. . cyirach — tem nie mniej nie można jeszcze 
pominąć jej milczeniem. Nadmienić Warunkiem bowiem jest zbliżenie się 

lzby do sier zainteresowanych. Dla- muszę, że lzba nie poprzestała na 

opinjowaniu rządowych projektów tego też w najbliższej przyszłości, gdy 
ustaw, wykazując znaczną inicjatywę tylko stan dróg na to pozwoli, zamie- 
w kierunku samod zielnego OpTaco-.rzamy z p. prezesem Rucińskim wy- 
wania projektów w tych dziedzinach ryszyć na ten teren, objechać większe 
życia gospodarczego, które dotąd j mniejsze ośrodki handlu i przemy- 

słu, by przez osobiste zetknięcie się były bądź zaniedbane, bądź przez 

upo- wyczuć miejscowe potizeby i zacieśnić obowiązujące ustawodawstwo 

śledzone. kontakt z zainteresowanymi kupcami 

towicz przymusowo oddany został nie 
do cywilnego zakładu naukowego, a 
do Il korpusu kadetów w Petersburgu, 
gdzie kształcili się również i bracia je” 
go Zygmunt i Benedykt. 

Po ukończeniu korpusu š. p. Cyto- 
wicz jako oficer przydzielony był w 
Petersburgu do gwardyjskiej artylerji, 
lecz nie długo tam pozostawał, ponie- 
waż, jak tylko w 1863 r. doleciały do 
Petersburga echa pierwszych strzałów 
warszawskich, wystarał się 0 urlop, 
wrócił w swe strony i, wierny tradycji 
rodzinnej, zaciągnął się do powstań” 
czej partji Gieysztora, złożonej z ochot 
ników nietylko szlachty, lecz i z wło” 
Ścian narodowości litewskiej, nieraz 
wcale nawet nie posiadających języka 
polskiego. 

Przydzielony do grupy brata swe- 
go Zygmunta Cytowicza, — naczelni 
ka powiatu Rosieńskićgo — po bit- 
wie w lasach między Szydłowem i Cy- 
towianami, gdzie padł Zygmunt Cyto- 
wicz, š. p. Kazimierz Cytowicz prze” 
szedł do partji Dłuskiego, z którą brał 

  

Banku Polskiego nieutuleni w żalu 

pracować zarobkowo czy to w charak- 
teize pomocnika kapitana statku, pły” 
wającego po rzece Ussuri, czy to w 
charakterze zegarmistrza w m. Krest- 
cach Nowgorodzkiej gub. 

Uzyskawszy na mocy  odnośnego 
manifestu prawo powrotu do swych 
stron Cytowicz skwapliwie zeń skorzy- 
stał, lecz niebawem wobec konfiskaty 
rodzinnego majątku zmuszony był szu” 
kać zarobku w głębi Rosji, pracując 
na słynnych Malcewskich fabrykach 
w gub. Orłowskiej, w żegludze na Woł 
dze i w kolejnictwie w Moskwie i w 
Niżnim Nowgorodzie. Nareszcie stę- 
skniony za krajem rodzinnym ś. p. Су- 
towicz po powrocie doń ożenił się z p. 
Adelą Łopattówną, osiadł na stałe w 
Wilnie. Tu w Wilnie w ciągu przeszło 
20 lat pracował w charakterze urzęd- 
nika w Wileńskim Banku Ziemskim, 
ciesząc się ogólnym szacunkiem i po- 
ważaniem. 

RODZICE i BRAT. 

Wilnie stowarzyszenie weteranów 
1831—1863 r. š. p. Cytowicz przez pe- 
wien czas piastowal w niem godnošč 
wiceprezesa zarządu, a w ciągu 3-ch 
lat ostatnich, aż do zgonu dla braku 
zdrowia piastował godność członka 
komisji rewizyjnej. 

Zawsze skromny, serdeczny, uczyń 
ny, wyrozumiały i prawdziwie rycerski 
ś.p. Cytowicz imponując swych bezpo: 
średnim towarzyszom tej pracy społecz 
nej, niebawem wywołał w nich w sto 
sunku do siebie uczucia wysokiego: 
szacunku i serdecznej życzliwości. 

Żegnając tego cichego, a tak wys 
bitnie zasłużonego obywatela naszego 
kraju, nie możemy powstrzymać się od 
przesłania Mu tych krótkich, a z głębi 
serc naszych płynących słów: „Świet- 
lanej pamięci Twojej najwyższa 
czešč“! 

Za Stowarzyszenie Weteranow 1863 r. 
Interwencja u władz jest Stale 

przez lzbę przedsiębrana w związku 

z rzeczywiście krytyczną sytuacją 
handlu i przemysłu. — Dotyczy naj- 
rozmaltszych zagadnień. 

Chodzi przedewszystkiem o ulgi 
podatkowe. Miejscowe Władze Skar- 
bowe wykazały szczerą _ chęć 
utrzymania kontaktu z _ Izbą; 
niestety nie zawsze podzielają (one 
stanowisko Izby i nie zawsze prośby 
jej były przez te władze uwzgłędnia: 

ne. Zachodzi tu, jak często sprzeczność 
pomiędzy formalno-prawnym, a go- 
Spodarczym punktem widzenia. 

Zawdzięczając interwencji lzby w 
Ministerstwie Skarbu uzyskane zosta- 
ły ulgi co do podatku obrotowego 
przy eksporcie zagranicę - niektórych 
surowców, dalei zniesione zostało cło 
wywozowe od makuchów etc. 
Niestety itu, nie wszystkie postulaty 
lzby znalazły posłuch, co może uleg- 
nie zmianie kiedy Izba będzie mogła 
je oprzeć na kompletnem sprawozda- 
niu gospodarczem, będącem obecnie 
na ukończeniu 

Co się tyczy spraw taryfowych 
uzyskaną zniżkę” taryfową na prze- 
wóz drzewa na małych odległościach, 
następnie na dowóz produktów po- 
trzebnych przy wyrobiedycht i produk- 
tów niezbędnych przy fabrykacji szkła. 
Starania lzby O rozciągnieciu — па 
niektóre miasta województw wschod: 
nich ulgowej taryfy na miał węglowy 
nie odniosły skutku. Pomijam tu 

milczeniem szereg różnych zagadnień 

taryfowych mniejszej wagi. 

W dziedzinie ubezpieczeń społe: 
cznych lzbę narazie najwięcej intere- 
sowała sprawa stawek ubezpieczenio- 

SSE UIA TATENA NESS 

PIĄTEK 
Qi pzis | W. słońca o g. 4 m. 51 

L 
2 Z. słońca o g. 6 m. 24 

Wiktora 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S B. w Wilnie 

z dnia 9 — IV. 1930 r. 
EE REŻ: : ž : у a. i bywanie się czerwońca. 

Ciśnienie ) 761 leno z nadl. oszmiańskiego do stołpeckiego, mujemy następujące wyjaśnięnie: PE EPEKa (0 в 3 ю * ы 8 
R To I Na ) а NE? i ® jgarnęła wieś sowiecką jak również i samych pracownikow instytucyį — 

średnie w mm = > z nadl. oranskiego do nadl. Nad _ „Z powodu e ae się w kpa A sowieckich. Na stacjach pogranicznych przyjeźdzający do Polski kolejarze i r žengs) : ; MIEJSKA so aka) SS zabiło wanej aa ais, bolszewicy sprzedają czerwońce poniżej kursu, poszukując dolarów 
10° Anas 1 validy“ komunikuje, i złotych polskich. i i średnia r — (0) O wezešniejsze zamiatanie ulic, Wyrzucony @ „e i om Również na pograniczu ukazało się dużo pośredników, którzy skupują towar 

Na  ostatniem posiedzeniu miejskiej komisji IŻ W dniu utego r. D. Waśni płacąc wyłącznie „Czerwofcami“. 
Temperatura najwyższa: 4; 107C. 

Temperature najniźsza: 4; 3°С. 
Opad w milinetrach: — 

Wiatr | 
pržewašėjący 
Tendencja barómetryczna: stały 
U wagi: półpochmurno 

j wschodni 

KOŚCIELNA 

  

udział w bitwie z wyborowymi oddzia- 
łami wojsk rosyjskich pod Popielanami 
gdzie Dłuski zadał im klęskę. Wkrótce 
potem, w potyczce koło Pojurza w Ro- 

  

i przemysłowcami. 

interesantów — dziękujemy więc p. 
Dyrektorowi za uprzejme i rzeczowe 

sienskiem $. p. Cytowicz, straciwszy 

strzałowych, tak i ciętych ran, dostał 
INFORMACJE się do niewoli i skazany został na roz- 

NIKA MIE ny bezterminową katorgą. A 

o JSCOWA W myśl tego wyroku Cytowicz w 

O. p A Ja skich kopalńi, gdzie pracował doby- 

nie można się zasłaniać nieotrzymaniem ma- Po: pewnym czasie, zwolniony od 
kazu płatniczego, wobec czego w rażie nie- cjężkich robót, a nie mając jeszcze pra 

rody 5 sdzić w odnośnym urzę- : Au 

Sim saaa ЕНО + Cytowicz zmuszony byt na obczyžnie 

аы ‚ i i EZR CAKE ZE EG 
dujemy, Bank Polski uruchamia kredyty siew (UIS RIO 
ne dla rolników. Z kredytów tych  Wiłeń- 

: Sk ństwowego Bani ine- Stowarz szenia młodzieży polskiej, przy ko- 

ko -1.800.000 zl. Kredyty udzielane JURGA na Ściele N. Serca Jezusowego z ramienia So- 

3 isami na z ie banku ków, głoszone będą w każdą pierwszą i trze 

zwie do 5 R kodować Ja cią niedzielę miesiąca o godz. 6 wieczorem, 

ZZSK iesiacach szta Kultura duchowa, Ill Życie gospodarcze. Iv 
S aus „apacia E A že dalszycić Ustrój państwowy, V Konstytucja i forma 

Roo SAS sdvtó i. widziani, Wyasygnowanie tych kredytów ułatwi wileńskie Koło Związku Bibljot 

znanych na jesieni kredytów  rejestrowyc A A у у 
PASTA: ; odz. T i pot, w razie braku quorum, o godz. 

PO: odbędzie się w gmachu uniwersyteckiej 

e Wojewódzkiej. Na najbliższem nie członków Koła. 
posiedzeniu Rady Wojewódzkiej omówiona W CZOD KOMUNIKATY. 

P. = skiego. Konsu 
Specjalne referaty poświęcone temu Za- (7) 2 Kongulėki łotewskie 

gadnieniu wygłoszą: prezes zarządu Izby włącznie będzie nieczynny z powodu świąt 

Rzemieślniczej p. Szumański i prezes Wil Wielkanocnych. RÓŻNE 

T-wa Org. i Kółek Rolniczych p. Wagner. 

związane z pobytem Pana Prezydentą Rze- datkowych w czasie świąt. Jak się do 
czypospolitej na terenie Wileńszczyzny. wiadujemy, wydział podatkowy magi: 

kie egzekucje z tytułu nieuiszczonych 
lub zaległych podatków. Egzekucje 

tach. 

— (y) Osobiste. Dyrektor Kolei Pań- 

URZEDOWA bowo do Warszawy na kiłka dni. 

— (y) Nowy członek Wil. Rady Woje- — (0) Handel przedświąteczny. 

Wojewódzkiej odbędzie się uroczysty akt przedświątecznego zostały przedłużo- 
odebrania przyrzeczenia od nowego radnego ne w dniach 14, 15, 16, 17 i 18 kwiet- 

— (y) Ruch służbowy „wie › 

państwowych. Na mocy rozporządzenia Min. dnia 13 kwietnia sklepy mogą być 

śnictwa trockiego przeniesiony został do 
nadleśnictwa oszmiańskiego, łeśniczy W. Le- 

Woźny melduje coraz to nowych 

informacje i opuszczamy gabinet. h. 

przytomność wskutek szeregu jak po” 

strzelanie, lecz ten wyrok był zastąpio: 

— (0) Podatek obrotowy, Do dnia 15 kajdanach został wysłany do Nerczyń” 

1928. Na zasadzie przepisów obowiązujących wając złoto i srebro. 

doręczenia nakazu do 15 kwietnia, należy wa powrotu do rodzinnego kraju Š. p. 

(o) Kredyty siewne. Jak się dowia” 

szczyzna j Kresy Wschodnie otrzymają za — (k) P i popularne. W ognisku 

Okres 9 miesięcy na weksle, opatrzone dwo- dalicjj marjańskiej akademiczek i akademi- 

dzie w Banku Polskim. 25 proc. tego kredy- pogadanka na temat: I Obszar Polski, II 

3 mies rządu i administracja państwa. Goście mile 

likwidowanie we właściwym terminie PAY ry Polskich. Dnia 11 kwietnia, w piątek o 

z OSOB taryt kolejowych na wol. bibljoteki publicznej doroczne walne zebra» 

zostanie sprawa obowiązujących obecnie na 
K. P. stawek taryfowych. 

lat łotewski w Wilnie w dn. od 17—22 b. m. 

Przem.-Handiowej p. Ruciński, prezes Izby 

Ponadto omówione zostaną sprawy — (о) Wstrzymanie egzekucyj po- 

stratu wstrzymał na okres świąt wszel 

NW i K A wznowione zostaną w tydzień po świę 

stwowych inż. K. Falkowski wyjechał służ- 

wódzkiej. Na najbliższem posiedzeniu Rady Dorocznym zwyczajem godziny handlu 

CEZ dysbkcji lasów nia do 9rej wieczór, w niedzielę zaś, 

rolnictwa leśniczy Wł. Tarnawski z nadle- otwarte od godz. 1 do 6 po poł. 

— W sprawie Domu Inwalidów otrzy- 

a przybyły z Warszawy AE PRASA A „Za- 

i t póź i Komitetu Pomocy Inwalidom Wojen- 
wiano sprawę zbyt późnego oczyszczania rządu A a 

ulic przez dozorców domowych, którzy przy- nym o przyjęcie go, do Schroniska zaa 

stępują do tej pracy w chwilach dla nich lnwalidy . Prośba Waśniewskiego został 
dogodnych w ciągu całego dnia, co powodu. uwzględnioną — z tem jednak, iż ka aria 
je, że kurz przy zamiataniu podnosi się w TY zostanie przyjęty na krótki przeciąg Czasu 

okresie, gdy dzieci Śpieszą do szkół co może i DEdzie opłacać z renty za żywność. i 

się _ odbić ujemnie na ;ch zdrowiu. l-go marca r. b. otrzymawszy rentę 

Wobec tego, komisja sanitarna zdecy- OKOł0 Zl. 80 wymieniony zapłacił tylko zł. 

dowała wystąpić do czynników miarodaj- 10 PY 1 marca. 

ych w cełu wyjednania zarządzeni й dniu 1 kwietnia r. b. 

4 4 DY Karol po otrzymaniu renty, nie uregulowaw= 

sanitarnej wydziału zdrowia Magistratu om 

Waśniewski 

zamiatanie ulic w całem mieście odbywa- : л R 
— (k) Nieustanńa adoracja Przenaj- ło się przed wzmożonym ruchem ulicznym Szy rachunku za żywność w kwocie zł. 30, 

świętszego tu. Dnia 13 kwietnia w w czasie rozpoczynania zajęć szkolnych i samowolnie opuścił schronisko i wyjechał w 

kościele w Hożej przypada całodzienna ado- otwierania biur. Ё niewiadomym kierunku. O powyższem zło- 

racja Przenajświętszego Sakramentu, dnia WOJSKOWA. żyłem meldunek swojej władzy. 

14 kwietnia w kościele w Kozaczyźnie. 
— (k) Rekolekcje paraijaln“. Rekolekcje 

parafjalne w kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego rozpoczną się 11 kwietnia o 
godz. 5 p. p. obejściem Drogi Krzyżowej, po 
czem będzie wygłoszona pierwsza konieren- 
cja rekolekcyjna. Rekolekcje będą trwać 12, 
13 i 14 kwietnia w porządku następującym: 
12 kwietnia o godz. 5.30 rano msza św. ! 
konferencja, wieczorem o godz. 6 krótkie na” 
bożeństwo i konferencja, dnia 13 kwietnia 
po. Prymarji — konferencja, o godz. 5 p. p. 
po gorzkich żałach ll-ga konferencja, dnia 
14 kwietnia stały porządek o godz..4 p. p. 
spowiedź. We wtorek 15 kwietnia 0 godz. 
6 rano msza św. i wspólna komunja Św. 
Również o godz. 9 rano 15 kwiefnia }. Е. 
arcybiskup metropolita wileński w kościele 
Najświętszego Serca Jezusowego udzieli sa 
kramentu Bierzmowania, tym osobom, które 
przez sakrament pokuty będą przygotowane 
i zapiszą się w zakrystji kościelnej podczas 

rekolekcyj do przyjęcia Sakramentu Bierz 
mowania. 

— Rekolekcje nauczycielskie. Sekretarjat 
Koła m. Wilna Stow. Chrz. Nar. Naucz. Szk. 
Powsz. ul. Metropolitalna 1, II piętro, pokój 
Nr. 7, — w sobotę 12 i niedzielę 13 b. m. 
w godz. od 16 do 18 udzielać będzie infor- 
macyj dla nauczycielstwa przyjezdnego w 
sprawie tanich mieszkań i utrzymania. 

   

ch i Dnia 3 kwietnia r. b. wymieniony po- 
— (0) Dodatkowa komisja poborowa, 

ljańskiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja schronisku, oraz zaprowiantowania. 
poborowa dla mężczyzn, zamieszkałych na 
terenie m. Wilna. Na komisję tę winni stawić od zarządu Komitetu Pom. lnw. Woj. polece 
się wszyscy ci poborowi, którzy dotychczas nie zakomunikować Waśniewskiemu Karolo 
nie dopełnili z jakichkolwiekbądź przyczyn wi, iż dzięki swoim postępkom i zachowa- 
tego obowiązku. NAWY niu się nie może korzystać nadal z pobytu 

„ — (y) Zwolnienie żołnierzy żydów. w schronisku. 
Wiadze wojskowe wydały zarządzenie zwol- Jednocześnie zaznaczam, iż wyżej wy- 
nienia od służby żołnierzy żydów na Święta mieniony Waśniewski ze względów humani- 
Wiełkanocne. „Gmina żydowska wszczęła tarnych 3, 4, i 5 kwietnia przebywał jeszcze 
doroczną akcję celem zapewnienia  żołnie- w schronisku. \ 
rzom żydom strawy świątecznej bezpłatnie. Uprzejmie proszę o umieszczenie 

szego w swem poczytnem pismie. 
UNIWERSYTECKA Ż Wysokiem. poważaniem Czesław Surož 

— Z Uniwersytetu. Dnia 12 kwietnia b. Kierownik Domu Inwalidy. 

r. o godz. 13 w Auli Kolumnowej Uniwersy 
tetu odbędzie się promocja Stefana Cierpiń- 
skiego na doktora wszechnauk lekarskich. 
Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

    

powyż 

— Komitet kolonij letnjch dla dzieci gru. 
źliczych przy Wil. Tow. Przeciwgruźliczem 

- składa serdeczne podziękowanie Dowódcy 
3 baonu saperów p. pułkownikowi Landauo- 
wi oraz zarządowi kasynx oficerskiego bao- 
nu za bezinteresowne udzielenie sali na kon- 

— (Ю Zebrania organizacyj katolickich. Cert — raut w dniu 5 b. m. 
Zebranie stowarzyszenia niewiast katolickich — Komitet kolonij letnich dla  gruźli- z Ligi parafji Antokolskiej odbędzie się w czych przy W. T. Przeciwgruźliczem składa 
niedzielę 13 kwietnia zaraz po nieszporach. panu aidai szkoły ogrodniczej w Wil 

Zebranie stowarzyszenia Żywego Różań nie serdeczne podziękowanie za bezinteresow 
ca parafji św. Jakóba odbędzie się w nie- ne udzielenie kwiatów na koncert — raut 
dzielę 13 kwietnia. w dniu 5 kwietnia b. r. 

‹ ‹ п Teatru na Pohulance będzie ostatnia nowość 
й ! > nownie przybył do schroniska, lecz juž beZ teatrów 

Dnia 23 kwietnia, w lokalu przy ul. Bazy- grosza pieniędzy, żądając i nadał pobytu w Brucknera 

Wobec powyższych faktów, otrzymałem pasi ]. Warneckiego „Cudowny pierścień” przepychu oryginalnych pałaców 

Kiedy przed 9-ciu laty powstało w Wice prezes W. Hołownia. 

„MARSZ NA WILNO 
Komitety Witolddowe w miejscowościach nadgranicznych 

Z pogranicza litewskiego nadchodzą wieści, że po tamtej stronie gra- 

nicy są tworzone rejonowe komitety obchodu rocznicy Śmierci W. Ks, Wi- 
tolda. Do udziału w pracach tych komitetów Polacy nie 'są przyj 

mowani. 

W czasie uroczystości jubileuszowych mają być urządzone symbo- 

liczne marsze na Wilno. Ma się to odbyć w ten sposób, że grupy zebra- 

nych specjalnie w tym celu demonstrantów będą się ukazywały na pogra- 

niczu w celu zadokumentowania swej tęsknoty do utraconej stolicy. (y) 

  

Zbrodnia wyszła na jaw 
Syn zabił matkę i podpalił zabudowania 

Latem roku ubiegłego w Krasnem powiatu O zginęła zupełnie 
niespodziewanie 65 letnia Marja Zacharewiczowa. Syn jej twierdził, że matka po scysji 
z nim opuściła dom udając się do dalekich krewnych na Wołyniu. 

W kilka dni potem wybuchł pożar w zabudowaniach Zacharewicza. Pożar znisz- 
czył wszystko do cna. Policja badając przyczyny pożaru doszła do wniosku, że po- 
wstał on z podpalenia i znalazła dowody, że podpalaczem był sam właściciel. 

Przypuszczano, że chciał on w ten sposób uzyskać polisę ubezpieczeniową, by 
postawić sobie nowe budynki. _ 

Gdy osadzono go w więzieniu odbudową gospodarki zajęła się rodzina. 
Powiadomiony o tem Zacharewicz począł stanowczo odradzać prosząc, by 

wstrzymano roboty do czasu opuszczenia więzienia. Następnie ponawiał stale prośbę 
listownie nie podając żadnych konkretnych powodów. 

Drogą okóluą dowiedziała się policja, że Zacharewicz zwłaszcza przeciwstawia; 
się fundamentom w miejscu, gdzie poprzednio stał dom. Wysunęło to podejrzenie, że 
kryje się w tem jakaś tajemnica. Przyztąpiono więc:do poszukiwań, Rezultat był nad 
spodziewany: natrafiono na zupełnie już zepsute zwłoki starej Zacharewiczowej, matki 
Zbrodnia stała się oczywistą. Zacharewicz st drugą sprawę i z więzienia za- | 
pewne już za życia nie wyjdzie. (c 

Zemsta złodziel leśnych 
Nocy wczorajszej koło wsi Rymosze gminy dziewieniskiej powiątu oszmiańskie* 

go, miał miejsce napad na gajowego tamtejszych lasów państwowych Pawła Połon- 
cewiczą. 

Około godziny pierwszej na wracającego gajowego wypadło z zasadzki trzech 
drabów, którzy rzucili się na Połoncewiczą i momentalnie go rozbroili. 

Mimo energicznej obrony napadnięty musiał ulec przeciwnikom, którzy byl: 
uzbrojeni w kije, a ponadto grozili odebranym rewolwerem. 

Połoncewicza pobito dotkliwie i porzucono na drodze skąd po ucieczce spraw- 
ców dobrnął ostatkiem Sił do najbliższych zabudowań. Tam udzielono mu pomocy 
i powiadomiono o wypadku władze. | 

Natychmiast wszczęty przez policję pościg doprowadził do ujęcia winnych na: 
padu, którymi okazali się mieszkańcy wsi Stołbuny, „gminy dziewieniskiej: jerzy Bo- 
rysionek, Stanisław Wasilewski i Bronisław Borysionek. 

Mając pretensje do gajowego Połoncewicza, że nie pozwalał im bezkarnie kraść 
drzewo państwowe umyślili zemstę i zmówiwszy się |razem urządzili na niewygodnego 
im funkcjonarjusza leśnego, zasadzkę, у : 

Wszyscy trzej po przesłuchaniu przez policję powędrowali do więzienia. (c) 

Masowo wyzbywają się „czerwońców” 
Wobec zanotowania znacznego spadku kursu „czerwońca* co jak wiądomo 

spowodowane zostało wewnętrznemi trudnościami Sowietów, daje s'ę zaobserwować 

K lejarze sowieccy twierdzą, że oficjalne czynniki zarządziły nagłe wstrzymanie 
wszelkiej wyrniany pieniędzy. (c) 

'TEATR I MUZYKA.  zniżone. Poranek operowy wywołał żywe * 
zainteresowanie publiczności. Początek o 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś jed godz. 12 w południe. Akademicy i uczniowie 
no z ostatnich przedstawień głośnej sztuki korzystają ze specjalnych biletów ulgowych. 
Franka „Karoł i Anna* wywierającej nadwy- oranek w Sali Miejskiej. Staraniem 
raz silne wrażenie. Sztuka ta wprowadza wi- Koła Przyjaciół Harcerstwa przy  Czamej 
dza w atmosferę głębokich wstrząsających Trzynastce Wil. Druż. Harc. zostanie wyświe 
przeżyć wielkiej wojny światowej. W rolach tlony w niedzielę dn. 13 b. m. o godz. 12 
głównych H. Ceranka, R. Wasilewski i T. m. 15 film artystyczny „Siódmy cud świata” 
Białoszczyński. dramat w 9 aktach induskiego autora Nirad 

— „Риеяерсу“. žan Pola. 
Ceny biletów zniżone: parter 60 gr. bal 

sztuka kon 30 gr. i 
Przybywajcie zobaczyć zachwycający 

Efektowna dramat rozgrywający się wśród baśniowego 

  

Najbliższą premjerą 

europejskich fascynująca 
„Przestępcy”. 

— „(Cudowrty pierścień”. 

ukaże się w przyszłym tygodniu na scenie żów induskich. 
Teatru na Pohulance, jako widowisko prze- 
znaczone dla dzieci i madų, 

— Teatr Miejski Lutnia. Występy Jerze 
go Leszczyńskiego. Dziś trzeci występ zna” 
komitego artysty Jerzego Leszczyńskiego w A RY : : 

elneį humoru, žycia + werwy komedji W. | Zaparcie. Wszystkie šrodki rozwalniające 
apackiego „Czarujący emeryt*. W. sztuce Cieszą się zawsze szybko przemijającą wzię. 

tej J. Leszczyński tworzy niezrównaną krea- tością wbrew wszełkim zapewnieniom, czy- 
cję. Wobec wielkiego powodzenia w sobo- nionych w licznych ogłoszeniach i krzykliwych 
tę i niedzielę odbędą się dwa pożegnalne reklamach, jedynie tylko Cascarine ince 

zy letnie drużyny. 

  

występy Jerzego Leszczyńskiego. Kasa za- zyskała sobie od szeregu lat trwałe uznanie | 

. mawiań już rozpoczęła sprzedaż biletów. 
edsta' 

jako środek niezawodny dzięki swojemu 
Рга wienia popołudniowe: W naj Świetnemu działaniu na gruczoły dróg tra 

bliższą niedzielę w teatrach miejskich odbę wWiennych. Sprzedaż we wszystkich aptekach. 
dą się - przedstawienia popoludniowe* po (c6ė —————————. 
nach zniżonych. W Teatrze na Pohułance 
sensacyjna amerykańska sztuka „Broadway“ 
zaś w Teatrze Lutnia wesoła komedja ilu- 
strująca życie Kresów Wschodnich „Miłość 
czy pięść". , 

— „Jaś i Małgosia” ra poranku w Lutni. 
Niedzielny poranek w Teatrze Lutnia wypeł 
ni malownicza i nadwyraz melodyjna opera 
Humperdincka „Jaś i Małgosia* w wykona- 
niu wybitnych solistów i chóru wileńskiego 
zespołu operowego. Ceny miejsc specjalnie 

CO GRAJĄ W KINACH* 
Hollywood — Ich czworo 

_ „Heljos — Moralność pani Dulskiej. Film 
dźwiękowy. 

Lux — Burza nad Azją. 
zak — Noc miłosna a 

Ro — Siódmy a m" 
у — Szlakiem hańby. 

Kino Miejskie — Cuda kinematografji | 
PRZ ESY 

Dochód z poranku przeznaczony na obo 

    

maharad || 

   



    

Wczorajsza Rada Miejska 
Na całość wczorajszego posiedzenia Rady Miejskiej złożył się jeden 

tylko punkt porządku dzieanego, mianowicie sprawozdanie Komisji „rewi- 
zyjnej z robót kanalizacyjno wodociągowych. Sprawa ta aktualna od dłuższe: 
go czasu skupiła uwagę wczorajszej Rady, tak, jak od kilku miesięcy sta- 
nowi punkt ciężkości w zainteresowaniach gospodarką miejską najszerszej 
opinii 

Na wstępie p. prezydent m. Folejewski zwrócił się z apelem do Rady 
o rzeczowość obrad ze względu na wagę tematu. 

Należy oddać tę sprawiedliwość wczorajszej Radzie, że istotnie jej 
obrady były naogół poważne i mówcy z wyjątkiem jednego posła Stążew- 
skiego zdobyli się na odpowiedni poziom przemówień. 

W tej chwili, t. j. o godzinie 2-ej w nocy, dyskusja trwa, przemawia 
z kolei 23 mówca, zapisanych jest jeszcze kilku, a w tem oŚwiadczenie ma 
złożyć wice-prezydent Czyż, po którem to oświadczeniu Rada ma zająć 

stanowisko. Jak dotąd przeważają orjentacje, że wice-prezydent Czyż, szef 

sekcji technicznej zgłosi rezygnację w zwięzku z nieprzychylaym stosunkiem, 
jaki zajęli w czasie dyskusji przedstawiciele grup radzieckich.4 Kim. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W cza- 

sje od dnia 9 b. m. do 10 b. m. do godziny 

‚ тапо zanotowano w Wilnie różnych wy 

Jadków ogółem 40. W tej licz yło kra- 

lzieży 7, zakłóceń spokoju publicznego i na 

ia alkoholu 9, przekroczeń administra- 

zyjnych 15. Ё 
— (c) Pękła rura kanalizacyjna. Wczo 

raj przed północą w posesji Nr. 8 przy zauł. 

xu św. lgnacego pękła nagle podziemna ru- 

-a kanalizacyjna. k 
Woda podmyła ziemię, która osunęła 

się na znacznej przestrzeni na ulicy tuż przy 
chodniku i w bramie posesji. 

Na alarm wszczęty przez lokatorów 
przybyło pogotowie ze stacji pomp i wkrót 

ce wstrzymało dopływ wody. W trakcie tych 
'obót wytryskająca w bramie woda zalała 
znaczną przestrzeń i wdarła się do piwnic a 

tępnie do suteren na 
szkałych, wyrządzając jedy! 

szkody. 
— (c) Pożary. Z powodu nieostrożnego 

obchodzenia się z ogniem zapalił się dom 
uieszkalny Florjana Tarasiewicza we wsi 
Maciufany, gminy smorgońskiej, który na 
stępnie przerzucił się na zabudowania sąsied 
nie należące do Jana Apanasewicza i zni- 
szczył chlew wraz z inwentarzem żywym. 
Straty wynoszą 6 tys. zł. 

Również w zaścianku Widziany gminy 
Brasławskiej na szkodę Jedczyka Adama, 
i Bronisława Zakrzewskiego spłonął dom 
nieszkalny wraz z urządzeniem i inwenta 
rzem powodując straty 5 tys. zł. i w folwar- 
ku Szupowały gminy Rakowskiej gdzie po- 
żar zniszczył kilka zabudowań -; inwentarz. 
Przyczyną pożaru było nadmierne napalenie 
w piecu. Straty sięgają 2 tys. zł. 

— (c) Zatruło się dzićdko. Z 
*hwilowej nieuwagi domowników zatruciu 
ckarstwem uległ. 1 roczny Józef  Tatarelis 

ileńska 2—7). Dziecko zdołano w czas 
uratować. 

— (c) Deska na głowie przechodnia. 
Na przechodzącą ulicą Niemiecką Teklę Pa- 
włunas (Zarzecze 28) z okna domu Nr. 4 
«padła deska powodując poranienie idącej. 
Pawłunas odniosia rany głowy i szyi i przez 
'ekarza Pogotowia Ratunkowego została od 
wieziona do szpitala* żydowskiego. 

— (0) Zrzucili ze schodów. W szpitalu 
żydowskim ulokowano 56-letnią M. Kojrań 

(Ponarska 46), która została zrzucona 
schodów przez jednego z sąsiadów. 
— (c) Włamanie do kuźni. Jacyś spraw 

cy wyłamali sufit w kuźni Berka Kaca zam, 
przy ul. Szkaplernej 13 i tą drogą wynieśli 
różne narzędzia ślusarskie i kowalskie. Ро- 
szkodowany straty swe ocenia na 350 zł. 

— (o) Złodziej kur. Został zatrzymany 
Mejer Szterenszoc (Sawicz 8), który niósł 
kilka kur skradzionych u Sory Milsztejn zam, 
przy ul. Sofjańnej 5. 

—.(c) Włóczęga złodziejem. Przed kil- 
ku dnižmi na szkodę Hipolita Pilsza (Po 
locka 19) skradziono palto zimowe wartości 
350 zł. Obecnie okazało się że kradzieży tej 
dokonał zawodowy złodziej Paweł Czerniaw 
ski bez stałego miejsca zamieszkania. 

Czerniawski zeznał, że palto sprzedał na 
rynku jakiemuś nieznanemu osobnikowi. 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 

sekcja Robót Publicznych ogłdsza przetarg 
ofertowy na urządzenie centralnego ogrze- 
wania wodnego oraz kanalizacji i wodocią 
gów w nowobudującym się gmachu Gimna- 
zjum Państwowego w Lidzie. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach na 
ieży składać w Dyrekcji Robót Publicznych * 
przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6 w Nowogródku 
do dnia 14 kwietnia rb. do godz. 12 z załą- 
czeniem kwitu na wpłacone wadjum w wyż 
sokości 5 proc. od zaoferowanej sumy. 

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz. 
idrej. zastrzega sobie prawo wy” 
boru oferenta bez wzgiędu na wynik prze 
vargu. 

rojekt do wglądu oraz ślepe kosztorysy 
można otrzymać w Dyrekcji 

Za dyrektora 
Inż. K. Tymiński. 

Nowogródek, dn. 29 marca 1930 r. 

   

  

  

LQUIS VINSE. 

ĄAAšKi 
Po rewizji Ducheńian - Laniare nie 

miał już ochoty spać. Wziął z półki ja” 
kiś romans amerykański i przeszedł 
do palarni, gdzie mimowoli musiał być 
świadkiem jgwałtawnej dyskusji, któ- 
rą toczyli niektórzy pasażerowie, z po- 
wodu rewizji.i śledztwa. 

W tem musi coś być, —grzmiał 

Krane. — Nie zatrzymywaliby nas 
przez przez cały tydzień przez ostroż 
ńość tylko. Zapewne jest w tem jakaś 
szczególna przyczyna. 

— Jakaż to może być przyczyna? 
— zapytał sarkatycznie jeden z pasa 
żerów — Anglik: 

— To bardzo proste, — zauważył 
drugi Anglik, — widocznie jest podej: 
rzenie, że na pokładzie Ai się ja- 
kiś podejrzany osobnik. 

— Co pan ma na myśli?.——zaintere 
sował się Szwajcar. L 

— To, że wśród nas jest ktoś po- 
dejrzany! 

— Szpieg niemiecki? 
— Albo jakiś zdrajca? 
— To niemożliwe! — oznajmił o- 

stro Anglik. Tego typu ludzie nie zda: 
rzają się w Anglji. 

£— Jeszcze mogą być inne podejrze 
nia, — zaczął Krane, — może podej- 
rzewają że ktoś z nas chce rzucić bom 

  

° Бе na okręcie! 
— Ależ toby znaczyło śmierć dla 

wszystkich! 
— O, jakiś Fryc gotów jest nara” 

    
   

UNIESZKODLIWIONY „ADWOKAT“. 

W okolicy m. Łużki grasował swego 
    

  

    

    

munt Paku 
„Mecenas ów* podejmował się prow 
różnych spraw, pobierał zadatki i w re: 
cie mteresanci tracili podwójnie, bo przi 
czali ustawowe terminy spraw j tracili pie- 
niądze wpłacone „adwokatowi”* jako a con- 
to honorarjum. 

Znalazł się ktoś szanujący własną kie 
szeń i zameldował policji. Wszczęto docho- 

ie i po ustaleniu szer: faktów świad- 
wyraźnie o nieuczciwości Pakulskie 

go aresztowano go. W Sądzie tłómaczył się 
on w ten sposób, że w związku z prowadze- 
niem spraw miał pewne koszty i na pokry 
cie ich wydał pobrane kwoty. Tego rodzaju 
ttomaczenie nie mogło, rzecz jasna zatuszo- 
wać winy to też Sąd Okręgowy uznał za 
wskazane zagwarantować spokój ludności 
umieszczając niefortunnego  „adwokata* na 
rok w więzieniu zamieniającem dom popra- 
wy. Amnestja złagodziła tę karę do  poło- 
wy. (y) 

SPRAWA POSŁA WALNICKIEGO. 

Komunizujący poseł ukraiński Cyryl Wal 
nicki uczestnik demonstracyjnego wystąpie 
nia posłów—komunistów podczas procesu 
„Hramady“ oddany został pod Sąd. Akt 
oskarżenia przeciwko nie: oparty został 
na art. 154 cz. III i 133 K. K. 

Sprawa ta byta przed kilku dniami na 
wokandzie sądowej lecz została odroczona z 
powodu niestawiennictwa oskarżonego. Obec 
nie rozesłane zostały nowe awizacje na 
dzień 19 maja. Na ten raz poseł Walnicki 
zostanie sprowadzony. (Y) 

   

  

      

  

Gheemy kupic 
kociół parowy 70—100 metr: kw. 
1-9 Atm. używany lecz w dobrym 
stanie. Zgł. się: LIDA, Przemysł Gu- | 
mewy „Ardal* Sp. Akc. —n 

SPORY 

Borotra na kortach poznańskich 

W prreciągu bieżącego miesiąca ma 
przybyć do Poznania gwiazdor tenisu fran- 
cuskiego Jean Borctra. Pobyt mistrza ra- 
kiety nosi charakter handlowy, mimo to 
sekcja tenisowa AZS— Poznań zamierza za- 
prosić Borotrę do wzięcia udziału w me- 
czach z Warmińskim i Tłoczyńskim. Możli- 
wem też jest zorganizowanie kilku spotkań 
w Warszawie, (y) 

SZOK TAM 
u ŻZĄDBAJCIE 

we wszystkich aptekach i 

| składach aptecznych zńanego 

  

    

środka od odcisków 

Prow, A, PARA 

BAE ос 

Ludna wióżka (hiiomantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 

10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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zić swą skórę dla Faterlandu! 
— Być może! — zgodził się An- 

glik. — Ale dostać się na okręt nie jest 
łatwo! 

— Skądże znowu! W Anglji mamy 
całe gniazda niemieckich szpiegów i, 
skoro udaje im się wymknąć uwadze 
ikontr - wywiadu i Scotland  Yardu, to 
dlaczego nie mieliby trafić 
nas? 

Nagle Laniare zauważył, że całe 
towarzystwo przygląda mu się uważ- 
nie. Nie wiedział, że zwrócił na siebie 
uwagę sąsiadów, ale czuł, że szcze- 
gólnie jeden z nich przygląda mu się 
bardzo uważnie. 

Udawał że czyta i nie zwraca uwa* 
gę na rozmawiających. 

— Nie sądzę, by w obecnych cza- 
sach zdarzali się przestępcy o wybitnej 
indywidualności i inteligencji, ciągnął 
dalej jeden z obecnych. 

— Przeciwnie, przykłady  Świad- 
czą, że pan nie ma racji, — uśmiech- 
nął się mały Brazylijczyk. 

— Niech pan nazwie choć jednego 
z nich? : 

— Wilk - Pustelnik, naprzykład. 
— No, ten należy da postaci mity- 

cznych! 

pomiędzy 

— Ależ panowie, oburzył się Bra- “ 
zylijczyk, — ja nie żartuję. Interesuje 
mnie bardzo psychologja a w szczegól 
ności psychologja zbrodniarzy. Długie 
lata przed wojną spędziłem w Paryżu, 
znam doskonale historję Wilka Pustel- 
nika, jest nadzwyczajna. 

— Doprawdy, zaciekawia mnie 
pan, — proszę nam ją opowiedzieć! 

S L 

Przed obliczem Temidy 
OSTATNIE PROCESY W POLSCE. 

Rotmistrz rezerwy — mordercą. — Banda 
komunistów w Sosnowśu. — Kto spowodo- 
wał straszną katastroię budowlaną? Wyrok 

w sprawie nadużyć w kasie emeitytalnej. 
M ie okr. w Warszawie rozpoczął 

y proces Stefana Grudzielski 

   

  

     
onego    ziemianina, I ( 

o zabicie 3 października 1< „ majora Jó. 

zefa Klobe w willi rodziców żony Grudziel- 

skiego w Ko ncinie. Oskarżony poróżnił 

się uprzednio z żoną, w czem poważną rolę 

odegrał Klobe. W krytycznym dniu Klobe 
miał powiedzieć do Gr iego: „nie zo 
baczy pan dzieci, b dzieci pana”. 

Wtedy Grudzielsk eli do Klobego kładąc 
go trupem na miejscu. Rozprawa potrwa kil- 

ka dni. 
Przed sądem karnym w Sosnowcu t 

niejaki Szwarc wraz z kilkoma tc szami 

oskaržonymi o działalność komuni zną Ce 
raz pfopagandę wywrotową, zmierzającą do 
obalenia obecnego ustroju w państwie. O- 
skarżeni działali w ścisłej iączności z centralą 

komunistyczną w Gliwicach. Dopuszczali się 

nielegalnych czynów przeciwko, Górnemu 

Śląskowi oraz zajmowali się fałszowaniem 
dokumentów. Oskarżeni do winy się nie przy 
znają. Sąd przystąpił do badania świadków. 

  

   
   

  

  

  

    
  

  

stanął 
   

    

   

  

Sąd Okręgowy w Warszawie  przystą- 

pił do rozpatrywania sprawy katastrofy bu- 
dowianej: zawalenia się kamienicy wybudo 
wanej dla miejskiego wydziału kanalizacji. 

W katastrofie tej zginęło 3 robotników i je- 

den został ciężko ranny. Na ławie oskarżo- 
nych zasiedli przedsiębiorcy budowlani: 
Adolf Weissblat i Lichtenbaum, architekt 

Stefan Szyller, budowniczy miejski Feliks 
Kostecki; Wacław Krynkowski, pełniący 
funkcję majstra . murarskiego, jakkolwiek nie 
posiadał ku temu żadnych kwalifikacyj. Inż. 
Weissblat składa całą winę na majstra, któ- 
ry naglił do prowadzenia robót w nieodpowied 
nim czasie. W imieniu zabitych robotników 

wniesiono powództwo cywilne w wysokości 
67.000 zł. Sąd postanowił wezwać w charak 
terze biegłych kilku profesorów politechniki 
warszawskiej i lwowskiej, aby wypowie- 
dzieli się w sprawach technicznych. 

  

   

  

  

  

W Poznaniu ogłoszono onegdaj wyrok 
w głośnej sprawie o nadużycia w poznań- 

skiej kolejowej kasie emerytalnej. W wyniku 

kilkotygodniowego procesu sąd okręgowy 
skazał oskarżonego Szymańskiego na dwa 
lata więzienia, a pozostałych czterech oskar 
żonych uniewinnił. 

  

RADIO 

Piątek, dnia 11 kwietnia 1930 roku. 
11.58—12.5: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.5—13.10: Muzyka popularna w wyk. 

kwartetu pod dyr. prof. F. Tchorza. 
13.10—13.20: Komun. meteorologiczny 

z Warszawy. 

    

15.15—15.35: Transm. z Warszawy Od- 
czyt dla maturzystów „Budowa Rosji nowo- 
żytnej* — prof. B. Dunikowski. 

15.35—16: „Czego ci ludzie nie wymy 
ślą”? pogadankę dla młodzieży wygłosi H. 
Tokarczyk. : 

16—16.10: Płyty gramofonowe dla dzie 
ci: 1.а) Оадшт — „Kukułka* b) Rameau— 
„Tamburyn“ <) Haendel — „Passacaglja“ 
wykona na szpinecie Anna Linde. 2. Noach 
— „Parada ołowianych żołnierzyków* ma- 
zur. 

  

      > 

16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka Zz plyt стато!оп. 

17—17.15: Komunikat L.O.P.P. 
17.15—17.40: Rekolekcje radjowe. Po- 

gad. VI p. t. „Paś owce moje* wygłosi ks. 
dr. Walerjan Meysztowicz. 

17.45—18.45: Koncert Tow. Miłośników 
Dawnej Muzyki. Wykonawcy: M. Modrakow 
ska (śpiew), ]. Wysocka (fort.), T. Ochlew- 
ski (skrz.) Gocławski (wioloncz.). 
1) G. F. Haendel — Sonata E dur na skrz. 
z towarzyszeniem wiolonczeli i fortepianu: 1. 
Adagio, 2. Allegro, 3. Largo, 4. Allegro, 2. 
G. F. Haendei — Arja „Siisse Stille* na so- 
pran, skrzypce, wiolonczelę i fortepian, 3. J. 
S. Bach — arja z Kantaty Humorystycznej 
„Mer hahn a neue Oberkest* na sopran z 
tow. skrzypiec, wioloncz. i fort. 4. Scarlatti 
— a) Pastotale, b) Sonata G-moll na fort. 
5.) Z dawnych tańców: F. Coupefin — z 
„Concerte Royaux' a) Forlana, b) Rameau 
— z „Piecces de Clavecin en Concertex* c) 
Menuet d) tambourin na skrzypce, wioloncz. 
i fortepian 6. B. Galuppi — arja Lizetty z 
opery „Il monde della Luna“ 7. M. Piuccini 
—arja Lindery z opery „La Willegiatura“ 8. 
G. B. Pergolese — Canzona Vanelli z opery 
„La frato nnamorato“. 

18.45—19.10: Skrzynka pocztowa Nr. 
109* odpowiedzi na listy słuchaczy wygłosi 
Witold Hulewicz dyr. program. Polskiego 
Radja. 

19.10—19.40: Audycja pogodna „Świa 
tło w ruinach* nowela E. Orzeszkowej w 
wykonaniu Zesp. Dram. Rozgłośni Wiłeńskiej 

‚  19.40—20.5: Program na sobotę, sygnał 
czasu i rozmaitości. 

20.5—23: Transm. z Warszawy. Poga- 
danka muzyczna, koncert symfoniczny. W 
programie utwory Al. Głazunowa ork. pod 
dyr. kompozytora, po koncercie komunikaty 
z Warszawy. 

—Z przyjemnością. Ten człowiek... 
Michał Laniare, jak sam siebie nazwał, 
był bardzo kulturalnym znawcą i pro- 
tektorem sztuk pięknych. 

Po pewnym czasie okazało się, że 
on i Wilk - Pustelnik, sławny złodziej 
— jest to jedna osoba! Wówczas znik- 
nął, ale przestał kraść. 

— Dlaczego? 
— Podob no zakochał się w szla- 

chetnej, młodej dziewczynie. 
— | wszedł na drogę skruchy? 
— O, nie, panowie, Laniare wy- 

rzekł się swego podwójnego życia na 
zasadzie teorji, którą zawsze głosił, i 
której zawdzięczał swe powodzenie. 
Zgodnie z tą teorją rozumny człowiek 
może drwić sobie ze społeczeństwa, ile 
mu się podoba, pod tym jednym warun- 
kiem, że nie będzie miał 'ani przyjacie- 
Ja ani kochanki, ani wspólnika. Czła 
wiek samotny nie obawia się zdrady. 
Policja wpada na trop zbrodniarza tyl- 
ko dzięki zdradzie przyjaciół. L'aniare 
dowiódł, że jego teorja była słuszna, 
nietylko oszukując doskonale policję, 
ale i w zwycięskiej walce z zawiścią 
całego świata zbrodniarzy, uosob io- 
nym przez tak zwaną: „Czarną Bandę* 
Tak była dopóki się nie zakochał. Wów 

czas postąpił tak, jak powinien uczy- 
nić mądry człowiek w jego sytuacji: 
wydał w ręce policji „Czarną Bandę' i 
zniknął z kobietą, którą kochał. 

— A potem? 
— Historja się na tem urywa. 
— Dosyć na dziś! — zauważył, zie 

wając Krane, — zdaje się, że nawet już 
zaczynają gasić światła. 

ow U ; LD 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstróbramska 5. 

Od dnia 11 do 13 kwietnia 1930 roku włącznie będą wyświetlace filmy: 

„WILK i SZAKALE”" 
Sensacyjny dramat pionerów pustyni aktów 8. W roli głównej 
program: 1) „MOJA POŁOWA... TWOJA POŁOWA*: Komedja w 2 aktach. 2) „HAROLD w ROLI 
SAMARYTANINA”, Komedja w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 
4-ei. Następny program: „KRÓL KRÓLÓW*: 

pies-wilk „Rin-Tin-Tin*» Nad 

Początek seansów od g. 

® 

ч 
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PIERWSZE 

Dźwiękowe Kino 

„HELIOS“ 

Seansy o g. 3 m. 30, 
6 Si 10 

Sensacja!     
Dramat obyczajowy i erot. 
znakomit. kompozytora 

Ludomira Różyckiego 

Dzis POWTÓRZENIE PREMJERY! Pierwszy Polski Film DŹWIĘKOWO -ŚPIEWNY i MÓWIĄCY -. 

„KORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" 
plg rozgłośnej sztuki GABRJELI ZAPOLSKIEJ. Oczaruje was muzyka BN1JN 

śpiewy chóraine = Śpiewy solode. esytką 
Bulė 

Usłyszycie z ekranu gtosy najwybitniejszych polskich artystów. 

Flancowa, 

wytworni 

Udział biorą: Zofja Batycka (Miss Polonja na rok 1930). Dela Lipińska, Marta 
Tad. Wesełowski, A. Dymsza i inni. 

PROLOG. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi JÓZEF WĘGRZYN. kl 
jal Rewelacyjne dodatki wokalne muzyczne 

1) Orkiestrą Jazzbandowa Abe Lymana, 2) WszechŚwiatowej sławy ekscentrycy muzykalni Bracie: ; 
Arnnaut. W celu uniknięcia natłoku, uprasza się Sz. Publiczność o łaskawe wcześniejsze naby- głosz 
wanie biletów Sz. Publiczność uprasza 516 © łaskawe przybycie na początki seansów o G.. 
3m. 30, 6, Si 10, gdyż podczas wyświetlsnia obrazu publiczność na Sale wpuszczana nie będzie, ułkov 

Hotrorowe bilety bezwzględnie nieważne. 

„Warner Brothers New-jork" ” 

Загпе! 
  

Na aparacie amerykańskiej Światowej firmy „PACENT*. Niebywata sensacja Pierwszego Dźwi. Śpiewaj 
co-Mówiącego Filmu p. t. ! 5 viękowo-Špievą, 

Dźwiękowe kino 

„AOLLYWOBE" 

Mickiewicza 22. 

„„Upadly Aniėl“: 
Wspaniała rewia mięczyrarodowej muzyki. Film „Upadły Aniół" jest wyrazem wspaniałej techniki ćźwiękć 

Film ten pobił rekord powodzenia w Warszawie, gdzie był wyświetlany w ciągu 10-ciu tygodni. 
Nad program: 1) Słynna śpiewaczka MUSIC HALLU wykona szereg najnowszych piosenek tanecznych Ё 
baretowych. 2) Najnowszy rewelacyjny dodatek śpiewający. 
śwąteczne początek o g 2-ej. Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie zgodnie z nabytemi biletami z 
minut przed rozpcczęciem seansów. Bilety honorowe hiewazne, 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10-ej w. W © 

czej i 

vala Į 
Jeklar 

   
    

  

POLSKIE KINO 

„Wanda“ 
Wielka 30. 
Tel. 14 81. 

TTEIISERIKTDITIJOTOSSS S 

1) Zagajenie' zgromadzenia. 
2) Wybór przewodniczącego. 

sków za rok 1929. 
4 Plan działań na 1930 r. 

Statutu spółki. i 
6) Wybory Komisji Rewizyjnej. 
1) Wolne wnioski. 

„MIŁOŚĆ KSIĘCIA SERGJUSZAJ 

BATE LIE TT RA BESTMEDIA, 
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą „M. Gordon hancel 

suknem i manufakturą* w Wilnie, na mocy par. 18 statutu 
spółki niniejszem zawiadamia pp. akcjonarjuszów, że w dniu 
10 maja 1930 r. o godz. 8 wiecz. w lokalu spółki — Wilno, 
Niemiecka Nr 26, odbędzie się zwyczajne Walne Zgroma- 
dzenie Spółki z następującym porządkiem dziennym: 

) Zatwierdzenie sprawozdania oraz rachunku strat i zy- 

5) Wybory jednego członka Zarządu w myśl par. 38 

Dziś! Potężne arcydzieło. W PŁOMIENIACH REWOLUCJI PŁONIE ŚWIAT! Spala się na popiół namiętną,” | 
Fenomenalny epokowy dramat w 12 aktach. Tutadlarne 
arystokracji rosyjskiej. W rol. gł: najpiękniejsza kobieSt O) 

świata BILLIE DOVE amant ANTONIO MORENO, pikantaa LUCY DORAINE i znakom. MIKOŁAJ SUSANinteres 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar 

—0 
PETRAS 

  

kolnierze, spinki, skarpetki, chustki do nosa i wszelką galan- 

terję męską w największym wyborze posiada na składzie 

Polska Składnica Galanteryjna 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46. 

| KRAWATY Potrzebne 
2—3 pokoje na biura 
dla poważnej insty- 

piętra 
miasta. 
Dział 
Biura 
Garbarska I. 

w 

  

  

OBWIESZCZENIE 

Aukcjonista Wileńskiej fzby Skarbowej 
Ch. Smajkiewicz na zasadzie par. 33 in- 
strukcji o przymusowem ściąganiu podatków 
i opłat z dn. 17. 5. 26 r. (Dz. Urz. Skarbu 
nr. 15) podaje do wiadomości publicznej, że 
w dniach 15 i 16 kwietnia 1930 roku, o godz. 
10.rano w sali licytacyjnej Wileńskiej Izby 
Skarbowej, ul. Wielka 662 odbędzie się sprze 
daż z licytacji k  jęczmiennej, perłowej, 
mąki gryczanej i jęczmiennej, talku i jn. ań- 
tykułów w ogólnej ilości 592 worków oraz 
2 koni z uprzężą i wozami, oszacowanych 0 
gółem na 20.000 zł., należących do Młynu 
Kaukazkiego, ul. Słowackiego qr. 22 na po- 
krycie zaległości podatkowych. O ile licyta- 
cja w terminie pierwszym, tj. 15 kwietnia 
nie dojdzie do skutku, to drugi termin licy 
tacji wyznacza się na dzień 16 kwietnia, a 
to w terminie krótkim jako artykułów mo 
gących ulec zepsuciu z braku odpowiedniego 
pomieszczenia. 

Aukcjonista Ch. Smalkiewicz. 

  

  

PRZETARG 
na dzień 23 kwietnia 1930 roku. 

Urząd gminy Iwiejskiej powiatu Lidzkie- 
go ogłasza przetarg z materjałów Gminy na 
roboty murarskie i ciesielskie przy budowie 
7-0 klasowej szkoły powszechnej w m. Iwju. 

Kaucja 500 zł. w papierach lub gotówce. 
Warunki techniczne, plany i ilości robót do 
przejrzenia w kancelarji gminy od dnia 15 
kwietnia 30 roku w godzinach urzędowych. 

Zarząd gminy zastrzega za sobą prawo 
wyboru akordanta niezależnie od wyniku 

przetargu. : 
Wójt gm. Iwiejskiej ign. Rutkowski 

sekretarz gminy Ad. Sergiej. 
Iwje, dnia 2 kwietnia 1930 r 

Wszyscy poruszyli się żywo. Pasa" 
żerowie śpiesznie dopijali herbatę i wi- 
no, kończyli cygara i rozchodzili sę, 
życząc sobie „dobrej nocy'. Laniare 
zamknął książkę i skierował się ku 
drzwiom. 

Wychodząc, zamienił kilka słów z 
Kranem i innemi. Przechodząc koryta 
rzem, zerwał ze ściany kartę z listą pa- 
sażerów. Wszystkich rozmawiających 
znał już i zdążył się im dobrze przyj” 
rzeć, w ciągu siedmiodniowego oczeki- 
wania w porcie. Rozmawiał nieraz i z 
tym niskim Brazylijczykiem, który opo 
wiadał historję Wilka - Pustelnika. A 
jednak któryś z nich śledził go! 

W kajucie Laniare dłuższy czas 
przyglądał się sobie w lustrze. Twarz 
jego Ściągła i opalona, okolona czar 
nemi włosami, nieco przyprószonemi si 
wizną, wydała mu się dostatecznie 
zmienioną od tego czasu... 

Trzy lata cierpień i nędzy pozbawi 
ły go całkowicie pozorów eleganckiego 
paryskiego światowca. Był teraz tem, 
za co się wydawał: prawdziwym mie- 
szczaninem trancuskim, pozbawionym 
pretensji. Trudno była przypuszczać, 
by go poznano, 'a jednak... 

Czyżby policja. A może to ludzie 
Extroma wpadli na jego ślad? 

Gdy tak rozmyślał lekki zgrzyt me 
talowy zwrócił jego uwagę. Spojrzał z 
ukosa na wewnętrzne drzwiczki do są- 
siedniej kajuty. Ktoś bardzo ostrożnie 
nacisnął klamkę. Klamka zamarła i roz- 
legło się ciche drapanie koło zamka. 
Drzwi drgnęły pod naciskiem, ale nie 
otworzyły się. 

Eu (m 
WERE ZMS 
ES ie4 Do wynajęcia 
Gabinet ydnemu lokatorowi 

Racjonalnej Kosme- 1—2 pokoje umeblo- 

tyki Leczniczej. wane z wygodami, ze 

Wilno, stołowaniem lub bez. 

Mickiewicza 31 ra. 4. Dowjedzieć się u 

Urodę wic doc portjera, ul, Mickie- 
: 

— 

ali, odświeża, usuwa 74 19 й 

jej? skazy — { brakl gomanszmanazwa 
Masaż twarzy i ciała аВ a 
(panie) Srtuczneorcg POSADY p 
nia włosów 2u- DRA IB KEN Е КЕЕ 
pieš Nainomeso 7407 | Poszukuję bycze kosmetyki ra- o 

cjonalnej, inteligentnej młodej 
skrom- Codziennie od gi 10—8. dziewczynki, 

W. Z. P. 43,nych wymagań na 
wieś do 3 i pół iet- 
di chłopczyka i 
lo pomocy w gospo- 

Urod KOBIECĄ darstwie,  domowem. 
konserwuje, Zgłaszać się: Biało- 

doskonali, odświeża. stocka 6—3, do 9—12 
usuwa braki i skazy, я 

Pokój 

  

wa 3 m. 4. 

  

    

    Regul 
ie AS p Ogrodnik 

Gabinet е Kosme yki znający się na szklar- 
Leczniczej „CEDIB* niach i innych dzią- 
Wielka 16 meg: Bros łach i na pszczelnict- 

ь 9. wie, potrzebny Od za- 
w 8 10—1 i 4—7. raz do m. SzEmAtOW" 

W. Z. P. 26.szczyzna p. B. Skir- 
г munta. Pocztą w GHRASERZACEEEE miejscu. —0 

Oczy Laniare pociemniały. Po 
wstrzymując oddech, zamarł na miej- 
scu z automatycznym pistoletem w rę' 
ku, drugą rękę podniósł do kontaktu i 
zgasił światło. 

W tej chwili smuga światła wśliznę 
ła się poprzez górną siatkę, dzielącą 
dwie kajuty służąca do wentylacji, a 
klamka znów się poruszyła. W sąsied- 
nim pokoju zgaszono również światło. 

Zaciekawiony Laniare czekał długo 
ale bez skutku, wreszcie rozebrał się i 
położył do łóżka. Kim mógł być jego 
"sąsiad, który usiłował otworzyć drzwi. 
Do tego dnia, kajuta sąsiednia była 
wolna. Widocznie jeden z pasażerów 
postanowił zmienić kajutę. Ale w jakim 
celu? Może dlatego, by móc łatwiej ob- 
serwować Wilka - Pustelnika? Tem le- 
piej, teraz Laniare mógł się przynaj- 
mniej dowiedzieć, „kto, był jego wro- 
giem. 

Zamknął oczy i zostawił do rana 
rozwiązanie tej dziwnej zagadki. A por 
nieważ umiał zasypiać na życzenie, 
wkrótce zapadł w sen. 

# 

Iii. Na niebezpiecznym pasie morskim. 

O świcie zerwał się silny wiatr. 
Niebo było ołowiane i ponure, „Assy- 
ryjczyk* kołysał się nierówno na fa- 
lach. Wysokię bałwany zalewały chwi 
lami pokład, grożąc bezpieczeństwu 
niektórych marynarzy. Ale ci, przemo- 
knięci do szpiku kości, mimo nieprże- 
makalnych płaszczy, w które się otur 
lali, stali na stanowisku. 
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Stužąca 
do wszystkiego, znaj 
ąca się dubrze na 
kuchni, potrzebna od 
zaraz. Tomasza Zana 
16 m. 2, Zwierzyniec. 
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